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1 Identificatie van het bos 

1.1 Eigendom, zakelijke en persoonlijke recht 

• Naam van het bos: Hasseltbos 

 

• Statuut: openbaar bos en privé-bos 

 

• Eigenaar:   

- het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 

1000 Brussel) is eigenaar van 15,22 ha van het Hasseltbos, de rest is privaat.  

- één private eigenaar (Luc Vander Bracht) neemt deel aan dit beheerplan en heeft 2,15 ha 

in eigendom. 
 

� Zakelijke of persoonlijke rechten: niet van toepassing 

 

1.2 Kadastraal overzicht 

De bestanden vervat in dit uitgebreid bosbeheerplan hebben een totale oppervlakte van 17 ha 

29 a 80 ca (GIS-oppervlakte). Volgens de kadastrale legger is er 15 ha 22 a 7 ca openbaar bos 

en 2 ha 7 a 88 ca privaat bos. 

 

Het kadastraal plan (kaart 1.1) en Tabel 1 geven een overzicht van alle kadastrale percelen die 

tot het plangebied behoren. 

 

Tabel 1.1: kadastrale gegevens van het plangebied in het Hasseltbos 

Gemeente Afdeling Sectie Grondnr. Opp. (ha) Eigenaar Bestandnr. 

Geraardsbergen 3 B 333F 0,6403 ANB 3b 

Geraardsbergen 3 B 490A 0,7831 ANB 1b,1a 

Geraardsbergen 3 B 571A 0,7011 ANB 2c 

Geraardsbergen 3 B 491A 0,3098 ANB 1b,1a 

Geraardsbergen 3 B 573A 0,5536 ANB 2d 

Geraardsbergen 3 B 484 1,6448 ANB 1a 

Geraardsbergen 3 B 492 0,4744 ANB 1b,1a 

Geraardsbergen 3 B 521 0,5665 ANB 2c 

Geraardsbergen 3 B 576A 2,1605 ANB 2e 

Geraardsbergen 3 B 515 1,9260 ANB 2c 

Geraardsbergen 3 B 517A 0,1667 ANB 2c 

Geraardsbergen 3 B 514 1,5825 ANB 2d 

Geraardsbergen 3 B 493 0,1994 ANB 1b,1a 

Geraardsbergen 3 B 512A 0,2346 ANB 1c 

Geraardsbergen 3 B 523 0,8614 ANB 2a,2b 

Geraardsbergen 3 B 522 0,5687 ANB 2b 

Geraardsbergen 3 B 524 0,8007 ANB 2a 

Geraardsbergen 3 B 340A 0,6612 ANB 3a 
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Gemeente Afdeling Sectie Grondnr. Opp. (ha) Eigenaar Bestandnr. 

Geraardsbergen 3 B 340B 0,3850 ANB 3a 

Geraardsbergen 3 B 239c 0,1352 privé 4a 

Geraardsbergen 3 B 240b 0,1592 privé 4a 

Geraardsbergen 3 B 240c 0,0839 privé 4a 

Geraardsbergen 3 B 240d 0,0808 privé 4a 

Geraardsbergen 3 B 241a 0,1633 privé 4b 

Geraardsbergen 3 B 241b 0,1703 privé 4a 

Geraardsbergen 3 B 242d 0,1113 privé 4b 

Geraardsbergen 3 B 242e 0,1092 privé 4b 

Geraardsbergen 3 B 336d 0,1695 privé 4b 

Geraardsbergen 3 B 336e 0,0886 privé 4b 

Geraardsbergen 3 B 336f 0,1929 privé 4b 

Geraardsbergen 3 B 337a 0,1826 privé 4a 

Geraardsbergen 3 B 338c 0,1943 privé 4b 

Geraardsbergen 3 B 339f 0,2377 privé 4a 

 

1.3 Situatieplan 

Ligging: het Hasseltbos ligt in de noordoosthoek van de gemeente Geraardsbergen, op onge-

veer 1 km van de dorpskern van de deelgemeente Ophasselt en vlakbij het gehucht Gapen-

berg. Net ten westen van het bos loopt de drukke verbindingsweg N42 en net ten zuiden loopt 

de N8. In het oosten loopt de straat Gapenberg.  

Figuur 1.1: situering van het Hasseltbos (bron: Google-maps) 
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1.4 Situering 

1.4.1  Algemeen - administratief 

� Provincie:      Oost-Vlaanderen 

 
� Arrondissement:    Oudenaarde 

 
� Gemeente:      Geraardsbergen, deelgemeente Ophasselt 

 
� Topografische kaart:   30/3 Z en 30/7 N 

 
� Beheerder openbaar bos:   Agentschap voor Natuur en Bos 

   Provinciale afdeling Oost-Vlaanderen 

Gebroeders Van Eyckstraat 4-6 

9000 Gent 

Tel.: 09/265 45 85 - Fax: 09/265 45 81 

 
� Verantwoordelijke ANB:   Xavier Coppens (regiobeheerder Zuid-Oost-Vlaanderen) 

Tel.: 09/265 46 41 

e-mail: xavier.coppens@lne.vlaanderen.be  

 
� Verantwoordelijke boswachter: Mieke D’Hondt 

     Tel.: 0479 /67 95 50 

     e-mail: maria.dhondt@lne.vlaanderen.be  

 

� Verantwoordelijke beheerder privé-bos:  

        Bosgroep Vlaamse Ardennen vzw  

        Contactpersoon: Hans Scheirlinck 

     De Biesestraat 5, 9600 Ronse 

Tel 055/21 62 80 

Fax 055/21 62 81 

GSM 0495/90 26 96 

  

� Opsteller beheerplan:  Grontmij nv 

Meersstraat 138a 

9000 Gent 

Tel.: 09/241 59 20 

e-mail: bart.opstaele@grontmij.be 

 

Voorliggend uitgebreid bosbeheerplan is geldig voor 20 jaar, dus van 2011 tot 2030. 

 

1.4.2 Relatie met andere groene domeinen 

Zie kaart 1.2.  

Het Hasseltbos is gelegen op de oostelijke valleiflank van de Parkbosbeek. Het valleigebied van 

de Parkbosbeek vangt ter hoogte van het Parkbos (of het vroegere ‘Paryckebos’), dat is gelegen 

op ongeveer op 1,5 km ten westen van het Hasseltbos. In het Parkbos zijn nog waardevolle 

bronvegetaties aanwezig en komt er –in tegenstelling tot het Hasseltbos- Wilde hyacint voor. In 

het Parkbos is er Vuursalamander aanwezig. Het nabijgelegen natuurgebied Uilenbroek bestaat 

uit een kleinschalig landschap (boccage) en komt er op de drogere graslanden nog onder meer 

de rode lijstsoort Blauwe knoop voor.  
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Het valleigebied die de verbinding tussen het Hasseltbos en Parkbos vormt, wordt door de N42 

(Gent-Geraardsbergen) doorsneden. Andere bosgebieden in de omgeving zijn er niet aanwezig. 

Naar het zuiden toe loopt het valleigebied van de Kakebeek door naar het valleigebied van de 

Ophasseltbeek. Deze valleigebieden bestaan vooral uit graslanden met enkele kleinere populie-

renbossen en knotboomrijen. Ook hier is er echter een belangrijke barrière door de aanwezig-

heid van de N8 (Ronse-Brussel).  

  

1.5 Statuut van de wegen en waterlopen 

1.5.1 Statuut van de wegen 

Bij het statuut van de wegen wordt onderscheid gemaakt in gemeentewegen, buurtwegen en 

boswegen. 

 

Openbare wegen (gemeentewegen) 

Er zijn geen openbare wegen aanwezig binnen het plangebied. 

 
Buurtwegen 

In Figuur 1.2 is een overzicht van alle buurtwegen volgens de Atlas der Buurtwegen (1843-1845) 

die aanwezig zijn in en rond het Hasseltbos. Het betreft volgende buurtwegen (zowel buurtweg 

als voetweg): 

• nr. 26: een belangrijke buurtweg, vooral gebruikt door landbouwers, die loopt van de N8 

(Brakel-Ninove) en in het noorden deels is verdwenen en doodloopt in een grasland. Deze 

buurtweg vormt de westgrens van de bestanden 2d en 2e. Deze buurtweg wordt benoemd 
als ‘Heikouter’ en was in het verleden ook gekend als de ‘Bosstraat’.  

• nr. 27: is een buurtweg die ook altijd duidelijk op historische kaarten staat vermeld. Er loopt 

een bronbeekje langs de weg en in het westelijk deel is er aan beide zijden een populieren-

rij en aan de zuidzijde een waardevolle houtkant aanwezig. Ter hoogte van de straat Ga-
penberg is de buurtweg niet toegankelijk door gestorte hooibalen. 

• nr. 28: enkel het zuidelijk deel van deze buurtweg bestaat nog, het noordelijk deel is mo-
menteel grasland. 

• nr. 49: deze voetweg loopt van Heikouter naar de straat Gapenberg en loopt door bestand 

2c en wordt beperkt door wandelaars gebruikt.  
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Figuur 1.2: buurtwegen in en rond het Hasseltbos (bron: GIS-Oost) 

 

Boswegen 

In het plangebied zijn verschillende boswegen aanwezig, zie hiervoor kaart 2.11. 

 

1.5.2 Statuut van de waterlopen 

Er lopen twee gecatalogeerde waterlopen op de rand van het plangebied. Zie kaart 2.2.  

 

• De Parkbosbeek is een waterloop van 2
de

 categorie en loopt langs de westgrens van be-

stand 1b en bestand 3a.  

• De Kakebeek is een waterloop van 2
de

 categorie en loopt langs de westgrens van bestand 

3b. 

 

De bronbeken (zie kaart 2.2) in en rond het Hasseltbos zijn niet geklasseerd. 

 



Identificatie van het bos 

 

Pagina 12 van 107

 

 

1.6 Bestemming 

1.6.1  Gewestplan 

Zie kaart 1.3. 

Het grootste deel van het plangebied ligt in de bestemming natuurgebied. Enkel bestand 2e en 

de oost- en zuidrand van 2d liggen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en ook het 

privaat deel (bestand 4a en 4b) ligt in deze bestemming.  

 

1.6.2 Algemene en bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen 

Er zijn geen BPA’s of RUP’s van toepassing binnen of in de directe omgeving van het plange-

bied.  

 

 

1.7 Beleidsplannen en –initiatieven en geldende re-
glementeringen 

1.7.1 Beleidsplannen en –initiatieven 

In het GNOP van de stad Geraardsbergen (goedgekeurd door gemeenteraad 04/02/1997) zijn er 

geen specifieke acties voor het Hasseltbos en omgeving opgenomen.  

 

In het deelbekkenbeheerplan Gaverse Meersen (Bekkenvoortgangsrapport 2009 Denderbekken, 

april 2010), als onderdeel van het Bekkenbeheerplan Denderbekken (goedgekeurd bij Besl. Vl. R. 

30 jan 2009) zijn er geen specifieke acties vermeld voor de Parkbosbeek. 

 

Er is nog geen gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor de stad Geraardsbergen opgemaakt. 

 

1.7.2 Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 

Een regionaal landschap wordt omschreven als een aantrekkelijke streek met een heel eigen 

karakter en een duidelijk grotere concentratie aan natuur- en landschapswaarden. In zo'n streek 

moet de socio-economische ontplooiing gebeuren met respect voor natuur, milieu en land-

schap.  

 

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen is een vzw die zich engageert om de natuurlijke troe-

ven van de streek te beschermen. Dat doet de vereniging door overheid, bewoners en bezoe-

kers van de streek te betrekken in concrete projecten die in een duurzame streekontwikkeling 

passen. Deze projecten draaien rond landbouw, educatie, recreatie en tewerkstelling, waarbij 

natuur en landschap telkens de centrale uitgangspunten zijn. 

Contact: De Biesestraat 5 - Bezoekadres: Zonnestraat 53, 9600 Ronse – www.rlva.be 

 

1.7.3 Provinciale soortenbeschermingsplannen 

Zowel voor de Vuursalamander (Jacobs, 2008) als voor de Eikelmuis (Cortens, 2008) heeft de pro-

vincie Oost-Vlaanderen een soortenbeschermingsplan uitgewerkt dat het behoud en het her-

stel/uitbreiding van beide soorten vooropstelt, gekoppeld aan de inrichting van natuurverbin-

dingsgebieden. Het Hasseltbos speelt hierin een minder vooraanstaande rol. 

 

De Vuursalamander is een prioritaire soort voor de provincie Oost-Vlaanderen: 70 % van de 

uurhokken waar de soort in Vlaanderen voorkomt, situeert zich in Oost-Vlaanderen en praktisch 

alle vindplaatsen bevinden zich in de zuidelijke helft van de provincie. Uit een voorlopige inven-

tarisatie in geheel Vlaanderen (gegevens sedert 1995 tot 2005) zijn 143 locaties bekend waar de 

soort is aangetroffen. Hiervan liggen er 120 in Oost-Vlaanderen. 
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De Eikelmuis kent op Vlaams niveau een ruimer verspreidingsgebied dat grotendeels overeen-

komt met de Leemstreek en waarvan in Oost-Vlaanderen het zwaartepunt in de Vlaams Arden-

nen en de streek rond Zottegem ligt. De Eikelmuis was hier vroeger een zeer algemene soort, 

maar momenteel is het een zeldzaamheid geworden. (Cortens & Verbeylen, 2007). Ook in het 

Hasseltbos en omgeving was deze slaapmuis tot de jaren ’90 een algemene soort (Van Den Ber-

ge, 1990).  

 

1.8 Ligging in speciale beschermingszones 

1.8.1 Habitatrichtlijngebied 

Habitatrichtlijngebieden zijn speciale beschermingszones die door de lidstaat van de Europese Unie 

aangeduid dienen te worden in uitvoering van de Europese Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn). De 

aanduiding gebeurt op basis van objectieve en wetenschappelijke criteria inzake habitats en soorten De 

erkenning als Habitatrichtlijngebied houdt in dat de lidstaat zich ertoe verplicht alle nodige maatregelen te 

nemen om een duurzame bescherming van de biodiversiteit te verzekeren. 

Zie voor afbakening kaart 1.4. 

Met uitzondering van de zuidelijke bestanden 2e en 3b en de private bestanden 4a en 4b valt 

de rest van het plangebied volledig binnen de grenzen van het afgebakend Habitatrichtlijnge-
bied BE2300007 ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’ (5.548 

ha). Het deelgebied waarvan het Hasseltbos deel uitmaakt, is gelegen langs de Parkbosbeek en 

loopt door tot het Parkbos . 

 

In het volledige Habitatrichtlijngebied ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere 

Zuidvlaamse bossen’ zijn 12 habitattypes, waarvan 1 prioritair, van Bijlage I van de 

Habitatrichtlijn aanwezig (zie voor toelichting habitattypes, Decleer K. 2007). Het gaat om de 

volgende 12 habitattypes (de habitattypes, of relicten ervan, die in het plangebied zelf voorkomen, zijn 

in het vet en grijs aangeduid): 

Tabel 1.2: habitattypes en soorten voorkomend in het Habitatrichtlijngebied BE2300007 

BE2300007  Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen 

Habitats BWK-code 

2310 Psammofiele heide met Calluna en Genista  

3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties  

3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of 

Hydrocharition 

 

4030 Droge Europese heide  

6210 Droge halfnatuurlijke graslanden en vegetaties met struikopslag op kalkhoudende 

bodems 

 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en 

alpiene zones 

 

9110 Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum  

9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten rijk aan epifyten (Ilici-

Fagetum) 

 

9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum fm, qe, fe, qa, fa 

9160 Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-

haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli 

 

9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten  

91E0* Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

va, vo, vm, vc, 

vf, vn 

Vissen  

1096 Beekprik  

1163 Rivierdonderpad  
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Zoogdieren  

1321 Ingekorven vleermuis  

1318 Meervleermuis  

Amfibieën  

1166 Kamsalamander  

 

Het voorkomen van de verschillende habitattypes is weergegeven in Figuur 1.3. 

 

In het plangebied komt op de helling het habitattype 9130 (groen op Figuur 1.3) voor dat geken-

merkt wordt door een uitbundige voorjaarsflora. De kenmerkende soort Wilde hyacint komt hier 

niet voor maar is wel Bosanemoon over grote delen van het bos uitbundig aanwezig. In de 

valleigebieden komt het habitattype 91E0 (blauw op Figuur 1.3) voor.  

Het habitattype 6430 of voedselrijke zoomvormende ruigten is als ‘Moerasspirearuigte’ frag-

mentarisch aanwezig in het valleigebied maar is onvoldoende aanwezig of voldoet niet aan de 

criteria (recent verruigde valleigraslanden vallen erbuiten) om het afzonderlijk weer te geven. 

 

Van de vermelde diersoorten komen de twee vissoorten en Kamsalamander niet voor binnen en 

in de directe omgeving van het plangebied, hoogstwaarschijnlijk is ook de Meervleermuis niet 

aanwezig. Over het voorkomen van de Ingekorven vleermuis zijn er geen gegevens bekend.  

 
Eiken en/of (Haag-)Beukenbossen 

• Habitattype 9130: Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum  

Alle bosbestanden die buiten het valleigebied zijn gelegen, behoren tot dit habitattype en 
meer bepaald tot het subtype ‘Atlantisch neutrofiel Beukenbos’. Het omvat de volledige 

bestanden 2a, 2b, 2c, 2d en het grootste deel van bestand 1a met in het totaal een opper-

vlakte van 9,3 ha. Op langere termijn is te verwachten dat ook bestand 2e (verboste akker) 

grotendeels tot dit type zal evolueren. In grote delen is dit type goed ontwikkeld met ver-

schillende kensoorten in de boom- en struiklaag. In de kruidlaag is er in delen veel voor-

jaarsflora aanwezig. Opvallend in het Hasseltbos is de afwezigheid van Wilde hyacint.  

Algemeen: dit habitattype omvat de Eiken- en Beukenbossen met een goed ontwikkelde voorjaarsflo-

ra op neutrale, matig voedselrijke leembodems met een goed ontwikkelde humuslaag. Er is dominan-

tie van Zomereik, Es of Beuk, aangevuld met Gladde iep en Zoete kers. Karakteristiek is de aanwe-

zigheid van tapijten van Wilde hyacint. Daarnaast komt veel Wijfjesvaren voor, evenals Bosanemoon, 

en op vochtige plaatsen ook Daslook. Dit type komt voor in Zuid-Engeland, Noord-Frankrijk en de 

Vlaamse leemstreek ten westen van Brussel. 

 
Valleibossen 

• Habitattype 91E0: Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Al-

no-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Het subtype beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinetum) komt voor in het 

valleigebied van de Parkbosbeek en omhelst volledig de bestanden 1c, 3a en de westelijke 

rand van bestand 1a. Op de zuidrand van bestand 1b is er ook een strook van dit habitat 
aanwezig maar die in delen kenmerken vertoont van het subtype Ruigte-Elzenbos (Ma-

crophorbio-Alnetum). 

In totaal is er 2,01 ha van dit habitattype aanwezig en is met uitzondering van bestand 3a 

de subtypes bijzonder goed ontwikkeld met een goede abundantie van de verschillende 

kensoorten. 

Algemeen: dit habitattype omvat Elzen-Essenbossen (Alno-Padion), Elzenbroekbossen (Alnion gluti-

nosae) en Wilgenbossen (Salicion albae), die voornamelijk voorkomen op alluviale bodems langs ri-

vieren en beken en in moerassige depressies. Er bestaan diverse subtypes, namelijk Goudveil-

Essenbos, beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos, zachthoutooibossen en Elzenbroekbossen.  



Identificatie van het bos 

 

Pagina 15 van 107

 

 

Vogelkers-Essenbos komt voor op bodems die ’s winters kortstondig kunnen overstromen. De boom-

laag is rijk met naast Es, Vogelkers, Grauwe abeel, Gladde iep, Zoete kers en Zomereik. Typisch is 

de rijke voorjaarsflora met Slanke sleutelbloem, Bosanemoon, Eenbes, …  

Elzenbroekbossen komen voornamelijk voor op meer venige bodems, met vaak langdurige stagne-

rend oppervlaktewater of een sterke kweltoevoer. Typisch hiervoor is de afwisseling van open water, 

moerasvegetatie en verspreide Zwarte elzen. De boomlaag bestaat ondermeer uit Zwarte els, Witte 

els, Zachte berk, Es, Zwarte populier en diverse wilgensoorten. De samenstelling van de kruidlaag is 

afhankelijk van de voedselrijkdom van het bestand. In eutrofe elzenbroeken wordt de ondergroei ge-

domineerd door soorten zoals Oeverzegge, Moeraszegge, Gele lis en Dotterbloem.  

 
Figuur 1.3: habitatkaart van het Hasseltbos en omgeving (bron:habitatkaart versie 5.2, INBO ) 
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1.8.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden 

1.8.2.1  Vlaams Ecologisch Netwerk 

De Vlaamse regering besliste op 18 juli 2003 over de definitieve afbakening van het eerste deel van het 

VEN (B.S. 17/10/2003). De VEN-gebieden aangeduid in de eerste fase zijn allemaal gebieden die op het 

gewestplan een groene bestemming hebben. Binnen het VEN kunnen gebiedsspecifieke reglementaire 

maatregelen getroffen worden voor het behoud, de ontwikkeling en het herstel van de natuur en het na-

tuurlijk milieu. Deze worden opgenomen in een Natuurrichtplan dat in overleg met alle betrokkenen (o.a. 

grondeigenaars) wordt opgesteld. 

Zie voor afbakening kaart 1.4. 

Met uitzondering van het bestand 2e en de private bestanden 4a en 4b valt het volledige plan-

gebied binnen de grenzen van het VEN. 

Uitgezonderd de bestanden 2e en 3b valt de afbakening van het VEN volledig samen met de 
afbakening van het Habitatrichtlijngebied. 

1.8.2.2 Landschapsatlas  

De verschillende elementen van de Landschapsatlas zijn weergegeven op Figuur 1.4. Deze 

atlas geeft een overzicht van de historisch gegroeide landschapskenmerken van bovenlokaal 

belang met relictwaarde. Er worden relicten en ankerplaatsen onderscheiden. Een relict is een 

overblijfsel uit vroegere tijd dat nog getuigt van de toestand zoals die eertijds was. Concreet 

worden punt-, lijn- en vlakvormige relicten (= ‘relictzone’) onderscheiden. Sommige relicten van 

zeer verschillende aard vormen echter complexen die historisch samen horen en dus best in 

hun samenhang benaderd worden, deze worden ondergebracht onder de categorie ‘anker-

plaats’.  

• Ankerplaatsen zijn landschappelijk de meest waardevolle gebieden voor Vlaanderen. Het 

Hasseltbos is volledig gelegen in de ankerplaats ‘Parkbos-Hasselbos’ (A40076). 

Volgens het besluit van de Vlaamse regering van 9 mei 2008 geldt er een zorgplicht op alle vastge-

stelde ankerplaatsen. Hierbij moet schade worden voorkomen aan een typisch landschapskenmerk 

van een ankerplaats en moet door schadebeperkende maatregelen de betekenisvolle schade die aan 

de ankerplaats wordt aangebracht zo veel mogelijk beperkt worden, en indien dit niet mogelijk is, her-

stelt en gecompenseerd worden. De aanduiding van deze ankerplaatsen is nog maar voorlopig en kan 

na advies van verschillende bestuurlijke entiteiten een definitieve aanduiding krijgen. 

• Relictzones zijn gebieden met een hoge dichtheid aan zowel bouwkundige, landschappelij-

ke als andere types relicten. Het Hasseltbos is gelegen in de omvangrijke relictzone ‘Molen-
beek Smeerebbe-Vloerzegem - Sint-Maria-Oudenhove - Sint-Goriks-Oudenhove’ (R40064). 

• Lijnrelicten en puntrelicten zijn er niet gelegen in de directe omgeving van het Hasseltbos. 
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Figuur 1.4: landschapsatlas van het Hasseltbos en omgeving 

 

1.8.2.3 Ecoregio 

Het Hasseltbos is gelegen in de ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone. En meer specifiek 
in het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict wat ongeveer overeenkomt met de regio van de 

Vlaamse Ardennen. Dit district wordt gekenmerkt door een heuvelachtig gebied met lemige bo-

dems en erosiebestendige ijzerzandsteenheuvels en diep ingesneden beekdalen. Er zijn fre-

quent stuwwatertafels en talrijke bronnen aanwezig. 

 

1.8.2.4 Natuurreservaten 

Het erkend reservaat Uilenbroek-Parkbos (zie kaart 1.2), in beheer door Natuurpunt Beheer 

vzw, ligt op ongeveer 1,5 km ten westen van het Hasseltbos. Het reservaat is 17 ha groot en 

wordt gekenmerkt door een kleinschalig landschap met bosjes, extensieve graslanden, knot-

bomenrijen, houtkanten, bronzones, …  

Conservators: Haustaete H. en Decleyre D.  

 

  

Samengevat 

� Het plangebied ‘Hasseltbos’ bedraagt in 17,3 ha, waarvan er 15,2 ha in eigendom is van het 

Vlaams Gewest (ANB) en 2,1 ha privaat bos is. Het volledige bos is ongeveer 25 ha groot 
(inclusief recente aanplanten). 
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� Het Hasseltbos ligt in en op de oostelijke valleiflank van de Parkbosbeek. Deze beek ont-

springt in het Parkbos en staan beide bossen via het valleigebied van deze beek in verbin-
ding met elkaar. De N42 vormt echter een belangrijke barrière. 

� Het Hasseltbos ligt nagenoeg volledig in de bestemming natuurgebied, de nieuwere aan-
planten zijn hoofdzakelijk in landschappelijk waardevol agrarisch gebied gelegen.  

� Het bos ligt met uitzondering van de zuidrand en de private bestanden volledig in Habita-

trichtlijngebied, dat ook doorloopt tot aan het Parkbos. De twee aanwezige habitattypes nl. 

Atlantisch neutrofiel Beukenbos en Beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos beslaan een 
groot deel van het plangebied en zijn goed ontwikkeld. 

� De afbakening van Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) valt grotendeels samen met het 
Habitatrichtlijngebied.  
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2 Algemene beschrijving 

2.1 Historisch overzicht 

2.1.1 Evolutie van het bos- en landschapsbeeld 

De evolutie van het bos- en landschapsbeeld wordt geschetst aan de hand van de volgende 
kaarten: 

� de Ferraris kaart (±1775); 

� Vandermaelen kaart (±1845); 

� Topografische kaarten (1864, 1884, 1960); 

� Bosleeftijdkaart (zie kaart 2.1). 

 
de Ferrariskaart 

Uit de Ferrariskaart blijkt dat eind 18
de

 eeuw het grootste deel van het hellingbos uit akkers be-

stond en dat ook in het valleigebied maar een beperkt deel bos aanwezig was. Verder stroom-

opwaarts de Parkbosbeek is een deel van het valleigebied bebost. Voor zover de kaart correct 

is ingetekend was enkel bestand 1c en de westrand van de bestanden 2a, 2b en 2c bebost. De 

buurtwegen aan perceel 1 en door bestand 2c zijn duidelijk weergegeven.  

 

Het niet bebost zijn van een groot deel van het plangebied is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan 

een tijdelijke ontbossing of een niet nauwkeurige intekening. 

 
Figuur 2.5: de Ferrariskaart met aanduiding van de bestanden (blauw) 
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Vandermaelen 

De Vandermaelenkaart geeft een nauwkeuriger beeld en de aanwezigheid van bos midden de 

19
de

 eeuw komt –zeker op de helling- in grote lijnen overeen met de huidige bebossing (uitgez. 

de recente aanplanten). In het valleigebied bestond bestand 1b uit bos en was ook het huidig 

graslandperceel ten zuiden ervan, bos. Bestand 3a bestond uit vochtig grasland. De bestanden 

4a en 4b (niet weergegeven op kaart) bestonden op de oostrand uit bos de rest was vochtig gras-

land. De buurtweg aan perceel 1 is duidelijk en correct weergegeven en is ook de weg Heikou-

ter weergegeven. Andere paden door het bos zijn minder duidelijk. 

 

Figuur 2.6: Vandermaelenkaart met aanduiding van de bestanden (rood) 

 
 
Karte von België 1861 

Op deze eerste topografische kaart van le Dépôt de la Guerre blijkt het bos in het valleigebied 

nagenoeg verdwenen te zijn en ook bestand 2d op de helling was niet meer bebost. Op deze 

historische kaart is het pad op de oostrand van het bos tussen de straat Gapenberg en de N8, 

opvallend weergegeven, op andere historische kaarten is dit pad minder duidelijk en onderbro-

ken weergegeven.  
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Figuur 2.7: Karte von België 1861 

 
 
MGI 1870 en 1884 

De militaire topografische kaart van rond 1870 geeft weer dat het alluviale deel van perceel 1 

(bestand 1b en westelijk deel van 1a) niet waren bebost (de smalle strook op de zuidrand van bestand 

1b is wel bebost). In tegenstelling tot de Vandermaelenkaart is bestand 2d niet meer bebost. Ook 

in het valleigebied is er minder bos aanwezig, zo is de oostrand van de bestanden 4a en 4b niet 

meer bebost. De huidige vervallen woning net ten noorden van bestand 3a staat op de kaart 

weergegeven.  

 

Op de militaire topografische kaart van 1884 zijn er geen belangrijke wijzigingen.  
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Figuur 2.8: MGI 1864 met aanduiding van de bestanden (blauw) 

 
 
Figuur 2.9: MGI 1884 met aanduiding van de bestanden (blauw) 
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NGI 1960 

Op de topografische kaart van 1960 valt te zien dat het alluviale deel van bestand 1a nog niet 

was bebost en bestand 2e was natuurlijk nog akker. Opvallend is dat door bestand 1a een pad 

is weergegeven en ook het pad door bestand 2c stond nog in verbinding met paden die doorlie-

pen naar respectievelijk de straat Gapenberg en naar de N8. 

Figuur 2.10: NGI 1960 met aanduiding van de bestanden 

 
 
Bosleeftijd 

De bosleeftijd van het Hasseltbos en omgeving is weergegeven op kaart 2.1.  

Met uitzondering van de bestanden 1b, 2d, 3a, 4a en 4b is de rest van het huidige bos binnen 

het plangebied minstens sinds 1850 permanent bebost. Gezien de talrijke aanwezigheid van 

oud-bosplanten in heel wat bestanden (zie kaart 2.9) zijn grote delen van het bos al langere tijd 

bebost geweest.  

Bestand 3a is hoogstwaarschijnlijk tot na WOII permanent vochtig grasland geweest. De be-

standen 4a en 4b zijn tot de aanplant in respectievelijk 1998 en 2006 minstens de laatste 200 

jaar grasland geweest. 

 

2.1.2 Evolutie van het eigendomsrecht 

Sinds 1990 werd door het Vlaams Gewest percelen in het Hasseltbos aangekocht. Het grootste 

deel van het bos werd aangekocht in de periode 1990-1992 en is het volledige openbaar deel 

van het plangebied uitgezonderd bestanden 2a, 2b en 2e. In 2002 werd het kadastraal perceel 

517a op de oostrand van bestand 2c aangekocht en in 2006 werden de percelen aangekocht 

die overeen komen met de bestanden 2a, 2b,2e en 3a. 
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2.2 Kenmerken van het vroeger beheer 

Er zijn maar beperkt gegevens voorhanden van het vroeger beheer.  

 

Waarschijnlijk werd het Hasseltbos tijdens WOI niet -zoals veel bossen in de streek wel- volle-

dig kaalgekapt. Dit onder meer gezien de nog vrij talrijke aanwezigheid van zware (>100 jaar) 

Beuken en Zomereiken in onder meer de bestanden 1a, 2a en 2b. 

 

In het valleigebied (bestanden 1c en 3a) werden in de jaren ’70 populieren ingeplant. In bestand 

2c bevindt zich ouder  hakhout van Hazelaar en Es. In bestand 3a werden de populieren in 

2006 gekapt en afgevoerd.  

 

De private bestanden werden nog maar vrij recent bebost, namelijk bestand 4a in 1998 en be-

stand 4b in 2006. ok het openbaar bestand 2e werd dan deels beplant. 

 

Samengevat 

Volgens de Ferrariskaart was maar een beperkt deel van het Hasseltbos in de 18
de

 eeuw be-

bost. Rond 1850 kwam de bebossing in grote lijnen overeen met de huidige toestand en ook 

later verandert de bosoppervlakte in het noordelijk en centraal -zeker op de helling- nauwelijks. 

In het valleigebied en in het zuidelijk deel is de bebossing minder permanent. 
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2.3 Beschrijving van de standplaats 

2.3.1 Reliëf  

Het Hasseltbos ligt op de westelijke flank van de Gapenberg die ter hoogte van de Breestraat 
een maximale hoogte van 77,5 m TAW bereikt.  

Het hoogste punt in het plangebied bevindt zich op de oostgrens van bestanden 2a en 2b, met 

een hoogte van 65 m. Het reliëf loopt vrij steil af naar de Parkbosbeek die de westgrens van het 

bos vormt en op een hoogte van ongeveer 45 m is gelegen (er is een hoogteverschil van 20 m over 

een lengte van 250 m). 

 

Langs het pad Heikouter op de westrand van het plangebied is over grote delen aan de oostelij-

ke zijde een steilrand van 1,5 à 2 m aanwezig zodat het aspect van een holle weg wordt beko-

men. 

 
foto: steilrand langs de buurtweg Heikouter ter hoogte van bestand 2d 

 

2.3.2 Hydrografie en hydrologie 

Zie kaart 2.2. 

Het Hasseltbos is gelegen in het Denderbekken. 

Het bos en omgeving watert af naar de Parkbosbeek (waterloop 2
de

 categorie) die ten westen van 

het bos loopt. De Parkbosbeek mondt net ten zuiden van bestand 3a uit in de Kakebeek (water-

loop 2
de

 categorie) die op zijn beurt ten zuiden van het gehucht Ophasselt uitmondt in de Ophas-

seltbeek. De Parkbosbeek is ter hoogte van bestand 3a matig diep gelegen en weinig meande-

rend. De Kakebeek loopt door de bestanden 4a en 4b en is ook ter hoogte van bestand 3b diep 
gelegen en nagenoeg niet meanderend.  

Er zijn geen vaste waterkwaliteitsmeetpunten op de Parkbosbeek. Wel werd op 24 mei 2008 de 

BBI van de Parkbosbeek in het Parkbos zelf bepaald (Jacobs I., 2008) en bleek de waterkwaliteit 

zeer goed (BBI 9). Waarschijnlijk is de waterkwaliteit ter hoogte van het Hasseltbos minder ge-

zien er bij de kruising met de N43 er een lozingspunt aanwezig is.  

 

Vooral in bestand 1a en 1b zijn er enkele bronbeken en kwelzones aanwezig. De zuidrand van 

bestand 1a wordt gevormd door een weinig waterhoudende bronbeek die op de grens van be-

stand 1b samenvloeit met een andere bronbeek die naar het zuiden afwatert en op de noord-
grens van bestand 3a in de Parkbosbeek uitmondt.  

In de overgang naar het valleigebied zijn er verschillende kwelzones aanwezig. Dit is onder 

meer het geval tussen bestand 1a en 1b en op de zuidrand van bestand 1b. Ook in bestand 1c 
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zijn er enkele kleinere kwelzones aanwezig. In het private deel tussen bestand 1a en 2a is er op 
de westrand een vrij omvangrijke kwelzone gelegen. 

Bronnen zijn er binnen het plangebied niet duidelijk aanwezig, wel situeren er zich ten noorden 
van het plangebied tussen de 50 en 60 m hoogteligging verschillende bronzones. 

Ter hoogte van de vervallen boerderij aan 3a zijn er nog restanten aanwezig van een beperkte 

inkuiping van de beek.  

 
foto: inkuiping van de Parkbosbeek t.h.v. vervallen boerderij 

Op de plaats waar een watervoerende laag dagzoomt, ontstaat een bronzone die gevoed wordt door een 

horizontale waterbeweging. Door de permanente aanvoer van water ontstaan zo heldere, ondiepe en 

zuurstofrijke bronbeekjes. In kwelgebieden daarentegen is er sprake van een verticale opwaartse bewe-

ging van het grondwater onder invloed van de waterdruk in de bodem. De waterkolom in het hoger gele-

gen infiltratiegebied drukt op de waterkolom ter hoogte van de kwelzone. Hierdoor komt het grondwater via 

een verticale beweging aan het oppervlak (Figuur 2.11). 

Figuur 2.11: bron- versus kwelzone (bron: Haskoning) 
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2.3.3 Bodem en geologie 

2.3.3.1 Geologie 

De geologische kaart van het plangebied en omgeving is weergegeven op Figuur 2.12.  

De tertiaire geologie van het plangebied wordt overheerst door de Formatie van Kortrijk die hier 

bestaat uit het Lid van Moen en het Lid van Aalbeke. Deze formatie bestaat uit klei en zand-

houdende klei. Net ten oosten van het plangebied bevindt zich de Formatie van Tielt. Deze for-

matie bestaat onderaan uit kleiig zand en bovenaan uit fijn zand. 

 

Deze tertiaire lagen behoren tot de groep van het Ieperiaan, mariene afzettingen uit het Vroeg 

Eoceen, 49 tot 55 miljoen jaar geleden (Denis et al., 1992). 

 
Figuur 2.12: geologische kaart met het Tertiair in de omgeving van het Hasseltbos 

 
 

2.3.3.2 Bodemtextuur, -drainage en -profiel  

De voorkomende bodemtypes zijn weergegeven op de kaart 2.3. 

De kwartaire afzettingen ter hoogte van het plangebied zijn van eolische oorsprong en dateren 

van het Weichseliaan, dat overeenstemt met de laatste ijstijd. Uit het toen droogliggende Noord-

zeegebied werd sediment door de wind in beweging gebracht en in oostelijke richting verplaatst. 

Het zandig materiaal, dat voornamelijk door saltatie
1
 werd verplaatst kwam hoofdzakelijk in de 

vlakke gebieden van Laag-België terecht; het leemachtig materiaal daarentegen werd in sus-

pensie vervoerd en afgezet op het meer heuvelige gebied in Midden-België (Denis et al., 1992). 

 

                                                                    
1
Sprongsgewijs transport van deeltjes door wind of water. 
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De belangrijkste bodemtypes worden hieronder besproken (gebaseerd op bodemkaart opgesteld in 

de jaren ’60). 

 
Bodemtextuur 

Met uitzondering van twee kleine vlekken zandleem (L..) in de bestanden 1a en 2c, bestaat de 

rest van het plangebied uit leemgronden (A..).  

 
Bodemdrainage 

De drainageklasse van de bodems in het plangebied varieert van droog op de hellingen tot zeer 

nat in de vallei.  

De bodems op de helling zijn allen droog tot matig droog. In het valleigebied van de Parkbos-

beek zijn de bodems matig nat tot zeer nat. Vooral op de oostzijde van het valleigebied zijn er 

zeer natte bodems aanwezig. In het zuiden van het plangebied, bestand 3b, zijn de bodems in 

het valleigebied wat droger (matig nat) in vergelijking met de overige bodems in het valleige-

bied. 

 
Bodemprofiel 

De bodems in het valleigebied hebben geen ontwikkeld bodemprofiel, de bodems op de helling 

hebben een ontwikkeld bodemprofiel met een textuur B-horizont.  

 

Volgende bodemseries komen voor binnen het plangebied: 

Leemgronden 

Aba: droge leemgronden met textuur B horizont 

  …1: fase met dunne A horizont (< 40 cm) 

  (x)…: substraat beginnend op geringe diepte (< 80 cm) 

   w…: klei-zandsubstraat beginnend op geringe diepte 

AbB: droge leemgronden met textuur B horizont of met structuur B horizont 

Abp: gronden op leem zonder profielontwikkeling 

Aca: zwak gleyige leemgronden met textuur B horizont 

Acp: zwak gleyige gronden op leem zonder profielontwikkeling 

ADa: zwak of matig gleyige leemgronden met textuur B horizont 

Adp: matig gleyige gronden op leem zonder profielontwikkeling 

  u…: kleisubstraat beginnend op geringe diepte 

Aep: sterk gleyige gronden op lemig materiaal met reductiehorizont zonder profielontwikkeling 

Afp: zeer sterk gleyige gronden op lemig materiaal met reductiehorizont 

Zandleemgronden 

LDx:  matig gleyige zandleemgronden met niet bepaalde profielontwikkeling 

 

2.3.3.3 Grondverschuiving 

Een grondverschuiving (of massabeweging) is een hellingafwaartse beweging van grondmateriaal 

onder invloed van de zwaartekracht. Wind, water, lucht of ijs oefenen geen directe eroderende 

invloed uit, al kunnen ze wel een indirecte rol spelen door een vermindering van de bodem-

sterkte en via stromingsdrukken (stromend grondwater). 

 

In Vlaanderen komen grondverschuivingen vooral in de Vlaamse Ardennen voor. Deze regio 

heeft immers de topografische en geologische kenmerken die typerend zijn voor het ontstaan 

van grondverschuivingen: zeer steile hellingen en smectietrijke kleien
2
 onder zandige pakketten. 

De directe oorzaak van grondverschuivingen is vaak een combinatie van hoge neerslaghoe-

veelheden en menselijke ingrepen, zoals het aanleggen van een vijver, afgravingen, ophogin-

                                                                    
2
 De mineralengroep smectiet is een groep van meestal gehydrateerde aluminium-fylosilicaten. Smectiet is een van de 
kleimineralen. 
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gen, afdichten van bronnen… Men treft zowel zeer oude (maar moeilijk te dateren), in het land-

schap geïntegreerde grondverschuivingen aan als recente grondverschuivingen. De recente 

grondverschuivingen liggen vaak binnen de contouren van een oude grondverschuiving, zodat 

het in feite om een reactivering gaat, maar kunnen ook geheel onafhankelijk ontstaan op intrin-

siek gevoelige plaatsen (Van Den Eeckhaut, 2007). 

 

Door de K.U. Leuven (Onderzoeksgroep Fysische en Regionale Geografie van het Departement Geo-

grafie – Geologie) werd in 2006 en 2007 in de Vlaamse Ardennen enerzijds een inventarisatie-

kaart opgemaakt van bestaande zones van grondverschuiving en anderzijds een gevoelig-

heidskaart voor grondverschuivingen.  

 

In en rond het Hasseltbos werden geen bestaande zones van grondverschuiving vastgesteld. 

Wel zijn verschillende zones binnen het bos zeer gevoelig aan grondverschuivingen (zie Figuur 

2.13). 

 
Figuur 2.13: geklasseerde gevoeligheid voor grondverschuiving (bron: Databank Ondergrond Vlaanderen 

(DOV)). 

 

  

 

Samengevat 

� De Parkbosbeek en de Kakebeek in het zuiden vormen de westgrens van het bos. Op 

de rand van het valleigebied zijn er verschillende kwelzones aanwezig.  

� De bodems in het bosgebied bestaan in de helling uit droge leemgronden en in het 

valleigebied uit natte leemgronden.  

� Er is een vrij sterk reliëf aanwezig en is de gevoeligheid voor grondverschuivingen hoog 

tot zeer hoog. 
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2.4 Beschrijving van het biotisch milieu 

2.4.1 Bestandenkaart 

Er zijn in het plangebied 4 percelen en 12 (bos)bestanden onderscheiden. 10 van de 12 be-

standen bestaan uit bos, bestand 1b bestaat grotendeels uit een ruigte en bestand 3b is een 

grasland, ook de oostrand van bestand 2e is grasland. In totaal bestaat 86,7% van het plange-

bied uit bos. In Bijlage 1 is per bestand de fiche met algemene kenmerken weergegeven. 

De bestandenkaart is weergegeven op kaart 2.4. Op kaart 2.5 zijn de bestanden verder inge-

deeld naar hoofdboomsoort. 

 
Tabel 2.3. bestandsbeschrijvingen 

Bestand 
Opp. 

(ha) 

bedrijfs-

vorm 

mengings-

vorm 

bestands-

type 
3
 

sluitings-

graad 
leeftijd 

leeftijds-

klasse 

hoofdboom-

soort 

% in-

heems 

1a 2,1941 hooghout stamsgewijs LH >75% ongelijkjarig 41-60/81-100 
Zomereik/(po

pulier) 
93% 

1b 1,1977 
ruigte + 

0,32ha bos 

(groepsge-

wijs) 
(LH) (50-75%) 

(ongelijkja-

rig) 
(1-20/41-60) (populier/els) - 

1c 0,2358 hooghout stamsgewijs LH >75% gelijkjarig 41-60 populier 60% 

2a 1,2363 hooghout homogeen LH >75% gelijkjarig 101-120 Beuk 100% 

2b 1,0086 hooghout groepsgewijs LH >75% ongelijkjarig 
41-60/101-

120 

Beuk/populier

/T. kastanje 
>50% 

2c 3,4252 
hoog-

hout/hakhout 
stamsgewijs LH >75% ongelijkjarig 41-60/81-100 Zomereik/Es 80% 

2d 2,0612 hooghout 
stams- + 

groepsgewijs 
LH >75% ongelijkjarig 

1-20/41-

60/81-100 
Beuk 79% 

2e 2,1399 
opslag 

/aanplant 
groepsgewijs LH <25% gelijkjarig 1-20 Es 100% 

3a 1,0465 hooghout stamsgewijs LH 25-50% ongelijkjarig 1-20/41-60 Es >90% 

3b 0,6593 grasland - - - - - - - 

4a 1,0516 hooghout groepsgewijs LH >75% gelijkjarig 1-20 Es 100% 

4b 1,0416 hooghout groepsgewijs LH 50 – 75% gelijkjarig 1-20 
Zomereik/ 

Es/Zwarte els 
100% 

 

2.4.2 Bestandsbeschrijving en dendrometische gegevens 

2.4.2.1 Bestandskenmerken 

Bestandstypen 

Het plangebied bestaat nagenoeg enkel uit loofhoutbestanden. Enkel in bestand 2d is er een 

bestand (0,32 ha) met Lork aanwezig.  

Zelfs in het volledige Hasseltbos is naaldhout verder beperkt tot een klein bestand met Douglas 

en Fijnspar tussen bestand 2d en 3a. 

Een beperkt deel is open plek, bestaande uit een ruigte (1b), een grasland (3a) en een brede 

zoom (2e). 

Tabel 2.4: verdeling van de bosbestandtypes binnen het plangebied 

Bestandstype Oppervlakte (ha) Rel. oppervlakte (%) 

LH Loofhout (+80%) 15,2 86,7% 

pOp Permanente open plek 2,1 13,3% 

                                                                    
3
 indeling in bestandstypes: LH: >80% loofhout / NH: >80% naaldhout / LH (50-80%) + NH / NH (50-80%) + LH 
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Leeftijd  

Bijna 1/3
de

 van de bosoppervlakte van het plangebied heeft een bosleeftijd jonger dan 20 jaar 

en bestaat uit een recente (2002) beplante akker in bestand 2e, een ongeveer 15 jaar oude aan-

plant (0,32 ha) van els in bestand 1b, een ongeveer 15 jaar oude aanplant van Es en Zoete kers 

in bestand 2d, een aanplant in 1998 van Es in bestand 4a en een aanplant in 2006 van Zo-

mereik, Es en Zwarte els in bestand 4b.  

De verschillende populierenbestanden zijn tussen de 41 à 60 jaar, alsook het lorkenbestand in 

2d.  

De gemengde loofhoutbestanden met Zomereik, Beuk, … zoals in de bestanden 1a, 2c en 2d 

zijn minstens 80 jaar oud.  

De homogene Beukengroepen in de bestanden 2a, 2b, 2c en 2d zijn ouder dan 100 jaar. In de-

ze groepen zijn er heel wat Beuken aanwezig met een omtrek meer dan 250 cm, de dikste gaan 

tot 310 cm (bomen tot 150 jaar oud).  

Op kaart 2.10 zijn de zwaardere bomen in het plangebied weergegeven. Zo staat er op de zuid-

rand van bestand 2c een Zoete kers met een omtrek van 245 cm, verder op de zuidoosthoek 

een populier met een omtrek van 320 cm. 

 

Tabel 2.5: globale leeftijd van de bosbestanden 

Leeftijdsopbouw Oppervlakte (ha) Rel. oppervlakte (%) 

1-20 jaar 4,67 31,2% 

41-60 jaar 4,45 29,7% 

81-100 jaar 3,80 25,4% 

101-120 jaar 2,07 13,8% 

 

Grafiek 2.1: verdeling van de leeftijdscategorieën 
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Sluitingsgraad 

Alle oudere loofhoutbestanden hebben een hoge sluitingsgraad (>75%). Het recent deels gekapt 

bestand 3a en de aanplanten in 1b, 2e en 4b zijn meer open.  

Tabel 2.6: verdeling van de sluitingsgraad binnen het plangebied 

Sluitingsgraad Oppervlakte (ha) Rel.oppervlakte (%) 

< 25 % 2,14 14,3% 

25 % - 50 % 0,85 5,7% 

50% - 75% 1,17 7,8% 

> 75 % 10,82 72,2% 

Bedrijfsvorm 

Hooghout, waarbij de bomen als hoogstammen groeien, is de dominante bedrijfsvorm die wordt 

toegepast in de bosbestanden (80% van de totale oppervlakte). Enkel in bestand 2c is er duidelijk 

hakhout aanwezig van Gewone es en een deel met hakhout van enkel Hazelaar. Wel zijn er 

verspreid nog restanten van hakhout (van o.a. Ruwe iep en Haagbeuk) aanwezig zoals op de rand 

van bestanden 2c en 2d en in bestand 1c. 
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Tabel 2.7: aandeel van de verschillende bedrijfsvormen 

Bedrijfsvorm Oppervlakte (ha) Rel. oppervlakte (%) 

hooghout 14,89 86,0% 

hakhout 2,41 14,0% 

 

Mengingsvorm 

Onder mengingsvorm wordt de ruimtelijke positie van de bomen en/of boomgroepen van ver-

schillende soorten binnen een bestand verstaan. Het kan gaan om zowel stamsgewijs of 

groepsgewijs gemengde bestanden als homogene bestanden met één enkele boomsoort. 

Homogene bosbestanden nemen een oppervlakte van slechts 1,24 ha in, ofwel 8% van het 

plangebied. Dergelijk homogeen bestand bestaat uit het oudere Beukenbestand 2a.  

Gemengde bosbestanden nemen 92% van de bosoppervlakte in, verdeeld over stamsgewijze 

menging (55%) en groepsgewijze menging (37%). Aanplanten worden meestal groepsgewijs 

aangelegd om het verschil in groeiritme van verschillende soorten te ondervangen. Bij stams-

gewijze menging betreft het Zomereik, populier of Beuk met andere loofhoutsoorten (Es, Tamme 

kastanje, Grauwe abeel, …). 

Tabel 2.8: aandeel van de verschillende mengingsvormen 

Bedrijfsvorm Oppervlakte (ha) Rel. opp. (%) 

homogeen 1,24 8,3% 

groepsgewijs 5,51 36,8% 

stamsgewijs 8,23 54,9% 

 

Grafiek 2.2: aandeel van verschillende mengingsvormen 
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2.4.2.2 Boomsoortensamenstelling 

Hieronder zijn de gegevens (op basis van de 5 bosbouwopnames in 2010) van de soorten in respec-

tievelijk de boomlaag en de struiklaag weergegeven op niveau van het bosdomein Hasseltbos. 

In de private bestanden werden geen opnames uitgevoerd. Zie voor de gegevens per bestand 

Bijlage 2. 

Zaailingen 

Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte minder dan 2 meter. 

In enkele bestanden is er veel verjonging van Esdoorn aanwezig, maar ook van Es is er heel 

wat verjonging aanwezig, zoals in bestand 1a, 2e, … In de homogenere Beukenbestanden is er 

weinig verjonging aanwezig.  

 Tabel 2.9: aandeel zaailingen per soort en per hoogteklasse 

Hoogteklasse Boomsoort Stamtal/ha 

Gewone esdoorn 7298 
0-49 cm 

Gewone es 1503 

100-149 cm Gewone vlier 283 

Totaal   9.084 
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Struiklaag 

Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte van meer dan 2 meter en een om-

trek kleiner dan 20 cm.  

De struiklaag is in de meeste bestanden vrij goed ontwikkeld (meer dan 60% bedekking met in-

heemse soorten).  

In de Beukenbestanden (2a) is de struiklaag veelal minder ontwikkeld en beperkt tot wat Haze-

laar, Hulst, Esdoorn en Vlier. In bestand 2d is Vlier dominant aanwezig. 

Hazelaar is in de meeste bestanden de algemeenste soort in de struiklaag en is onder meer in 

een deel van bestand 2c sterk dominerend. Esdoorn en Es zijn verspreid aanwezig maar domi-

neren nergens. Ook Eenstijlige meidoorn is in verschillende bestanden (1a, 1c, 2c) opvallend 

aanwezig. In beperkte mate zijn Haagbeuk en ook Ruwe iep aanwezig. In de nattere bestanden 

(1c) komt ook Rode kornoelje in het bos voor. 

 

Tabel 2.10: aandeel struiken per hectare per hoogteklasse 

Hoogteklasse Boomsoort stamtal/ha (levend) stamtal/ha (dood) 

Gewone vlier 884 106 

Hazelaar 583 159 

Hulst 64 0 

Gewone esdoorn 43 0 

200-400 cm 

  

Rode kornoelje 21 0 

400-600 cm Hazelaar 621 59 

Totaal   2.215 324 

 

Grafiek 2.3: procentueel aandeel van de struiken 
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Boomlaag 

De boomlaag omvat alle exemplaren met een omtrek van meer dan 20 centimeter. 

 

Beuk is zowel voor het grondvlak als voor het volume de dominante soort (>40%) maar heeft 

een laag stamtal wat te wijten is aan het voorkomen van vooral zware Beuken. Zomereik is de 

tweede belangrijkste soort (ongeveer 25%) maar heeft ook een vrij laag stamtal. Populier maakt 

ongeveer 10% van het bomenbestand uit, net als Esdoorn; Es komt buiten de proefvlakken wat 

algemener voor (zeker in bestand 2c). In stamtal is Hazelaar de belangrijkste soort (55%), vooral 

te wijten aan de hoge dichtheid in bestand 2c, maar heeft maar een beperkt aandeel in het 

grondvlak en volume. Andere soorten komen maar in klein aantal in groep (Lork) of verspreid 

voor.  

Tabel 2.11: aandeel bomen per soort 

Boomsoort Stamtal (/ha) Grondvlak (m²/ha) Volume (m³/ha) 

Beuk 32 5% 15,2 40% 174,5 46% 

Zomereik 70 11% 9,2 24% 101,5 27% 

Populier 53 8% 4,8 13% 38,0 10% 

Gewone esdoorn 83 13% 3,5 9% 27,6 7% 

Gewone es 22 4% 2,4 6% 28,3 7% 
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Hazelaar 343 55% 1,9 5% 4,9 1% 

Lork 2 0% 0,3 1% 3,5 1% 

Ruwe berk 2 0% 0,3 1% 2,7 0% 

Grauwe abeel 9 1% 0,2 0% 0,8 0% 

Zwarte els 1 0% 0,0 0% 0,4 0% 

Wilde lijsterbes 9 1% 0,0 0% 0,0 0% 

Totaal 627  37,9  382  

 

Grafiek 2.4: stamtal t.o.v. de omtrekklasse 

 
 

Grafiek 2.5: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse 

 
 

Uit Grafiek 2.4 blijkt voor het volledige plangebied dat zich, zoals ook in natuurlijke bossen het 

geval is, de meeste bomen zich in de lage omtrekklassen te bevinden. In deze lagere omtrek-

klassen nemen vooral Hazelaar maar ook Esdoorn en Es het grootste deel in. Echter vanaf een 

omtrek van 50 cm en meer neemt het aantal bomen sterk af, is er nog een toename van bomen 

rond de 100 cm, maar is het aantal bomen met een omtrek van meer dan 120 cm vrij beperkt. 

Opvallend is het aanzienlijk aandeel dikke bomen (meer dan 200 cm). 

Uit Grafiek 2.5 blijkt dat in de middelmatige omtrekklassen (100 tot 160 cm) Zomereik een be-

langrijk deel uitmaakt. In de hoge omtrekklassen (>200 cm) is Beuk dominant aanwezig en ko-

men ook enkele zware populieren voor. Het grillig verloop van deze grafiek is onder meer te 
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wijten aan de vrij grote verscheidenheid tussen de bestanden met sterk gemengde jongere 

loofhoutbestanden tot homogene oudere Beukenbestanden. 
 

Herkomst 

Zoals uit Tabel 2.12 blijkt bestaat 87% (grondvlak) van het bomenbestand uit inheemse bomen. 

  Tabel 2.12: verhouding tussen inheemse en uitheemse boomsoorten 

Stamtal Grondvlak Volume 
Groep 

(/ha) (%) (m²/ha) (%) (m³/ha) (%) 

Inheems 572 91,6% 32,8 86,5% 340,5 89,1% 

Uitheems 55 8,4% 5,1 13,5% 41,5 10,9% 

Totaal 627  37,9  382  

 

Dood hout 

In de meeste bestanden is er beperkt dun liggend dood hout aanwezig, uitzondering hierop zijn 

de natte bestanden 1c en 3a en bestand 2c met vooral liggend dood hout van Hazelaar. Dik 

dood hout is vooral aanwezig in bestand 1a (vooral zone naar bronbeek toe) en bestand 1c (omge-

vallen populieren). Het is ook in deze bestanden dat er enkele dode bomen liggen met een om-

trek van meer dan 120 cm. 

 
Tabel 2.13. aanwezigheid van liggend en staand dood hout in de verschillende bosbestanden 

bestands-

nummer 

Liggend dun  

(stuks/ha) 

Liggend dik  

(stuks/ha) 

Liggend zeer 

dik (stuks/ha) 

Staand dood hout 

stamtal (/ha) 

Staand dood hout 

grondvlak (m²/ha) 

Staand dood hout 

volume (m³/ha) 

1a 5-100 11-30 1-3 39 0,30 0,5 

1c >100 1-10 1-3 10 1,38 15,3 

2a <5 geen geen - - - 

2b 5-100 1-10 geen / / / 

2c >100 1-10 geen 118 0,72 0,5 

2d 5-100 geen 1-3 - - - 

3a >100 1-10 geen / / / 

4a geen geen geen - - - 

4b geen geen geen - - - 

totaal - - - 54 0,38 0,7 

 

Met betrekking tot dood hout wordt in de criteria voor duurzaam bosbeheer een streefwaarde 

vooropgesteld van minimum 4 % van het totale bestandsvolume (hierin worden zowel staand als 

liggend dood hout gerekend). Uit Tabel 2.14 blijkt dat staand dood hout 8 % van het stamtal, doch 

amper 0,2 % van het bestandsvolume uitmaakt. Bovendien dient er een goede spreiding te zijn 

over alle dikteklassen. Aan dit criterium wordt evenmin voldaan aangezien het meeste staand 

dood hout een omtrek heeft van 20 tot 60 cm. 

2.4.2.3 Dendrometrische gegevens 

Om inzicht te verkrijgen in de opbouw van het bos werd in het voorjaar van 2010 een bosinven-

tarisatie uitgevoerd, waarbij een deel van de bestanden aan de hand van 5 proefvlakopnames 

werd opgemeten. De inventaris is zowel kwantitatief als kwalitatief georiënteerd en dient om 

enerzijds het stamtal en grondvlak, anderzijds de bestandssamenstelling te bepalen. De ligging 

van deze dendrometrische proefvlakken is terug te vinden op kaart 2.6.  

De resultaten van de 5 bosbouwopnames zijn per bestand in Bijlage 2 weergegeven. 
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Tabel 2.14: stamtal, grondvlak en volume van de staande - levende en dode - bomen per bestand 

Levende bomen Dode bomen 

Bestand 
stamtal (/ha) 

grondvlak 

(m²/ha) 

volume 

(m³/ha) 
stamtal (/ha) 

grondvlak 

(m²/ha) 

volume 

(m³/ha) 

1a 580 33,2 390 39 0,30 0,5 

1c 639 23,2 222 10 1,38 15,3 

2a 138 61,8 793 - - - 

2c 1110 31,3 230 118 0,72 0,5 

2d 167 41,3 398 - - - 

gemiddeld 627 37,9 382 54 0,38 0,7 

2.4.3 Biologische waarderingskaart 

De Biologische waarderingskaart vormt een gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse bioto-

pen. De “biologische waardering” is gebaseerd op vier criteria, namelijk zeldzaamheid, biologi-

sche kwaliteit, kwetsbaarheid en vervangbaarheid. 

Op de Biologische waarderingskaart (basis versie 2b, INBO en geactualiseerd in 2010, Grontmij) is 

met uitzondering van bestanden 1b, 2e, 3b, 4a en 4b het volledige plangebied als biologisch 

zeer waardevol aangeduid. De bestanden 1b, 2e, 3b en 4b zijn biologisch waardevol met zeer 

waardevolle elementen. 

Op kaart 2.7 is de geactualiseerde BWK (2010) voor het plangebied weergegeven. In het plan-

gebied onderscheidt men volgende karteringseenheden of vegetatiekundige formaties: 

 
Graslanden 

Graslanden of ruigtes situeren zich vooral in het valleigebied. Een verruigd grasland (hr) be-

vindt zich in bestand 1b, een deel van dit bestand is ingeplant of is er spontane opslag aanwe-
zig en wordt dan ook weergegeven als verruigd grasland met boomopslag (hrb). In dit grasland 

zijn er veel elementen aanwezig van natte ruigte met Moerasspirea (hf). 

Bestand 3b bestaat uit een perceel soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van half-
natuurlijke graslanden (hp+) en elementen van Dotterbloemgrasland (hc-). 

De oostrand van bestand 2e is ontwikkeld tot een weinig ontwikkeld mesofiel hooiland (hu-). 

 
Beuken-Eikenbossen 

Het bos op de helling wordt ingenomen door Beukenbos met voorjaarsflora zonder Wilde hya-
cint (fa - Milio-Fagetum) en goed ontwikkeld Eiken-Haagbeukenbos (qa – Stellario-Carpinetum). 

Het Beukenbos is beperkt tot de bestanden 2a, 2d en het oostelijk deel van bestand 2c.  

 
Vallei- en moerasbossen 

In het valleigebied van de Parkbosbeek komt vooral alluviaal Essen-Olmenbos (va – Ulmo-

Fraxinetum) voor. Zowel in het westelijk deel van bestand 1a als in 1c komen elementen voor 
van het bostype Elzen-Essenbos van bronnen (vc – Carici-Fraxinetum). 

In het klein bosbestand op de zuidrand van 1b zijn elementen aanwezig van het nitrofiel alluvi-
aal elzenbos (vn - Macrophorbio-Alnetum).  

 
Tabel 2.15: klassen van karteringseenheden in plangebied 

Omschrijving codes Opp. (ha) 

Droge graslanden hu 0,45 

Natte graslanden en ruigtes hr, hrb 1,03 

Permanente cultuurgraslanden hp+ 0,66 

Beuken- en Eikenbossen qa, fa 9,32 

Vallei- en moerasbossen va, vn 1,52 

Loofhoutaanplanten n 3,78 
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Omschrijving codes Opp. (ha) 

Infrastructuur en wegen weg 0,50 

Totaal  17,30 

2.4.4 Actuele vegetatie 

Op kaart 2.6 is de actuele vegetatie in het plangebied weergegeven. 

 

De vegetatieopnamen in bos worden vegetatiekundig op naam gebracht met behulp van de een 

identificatieprogramma ‘Bostypologie’ dat in het Bosbeheerpakket (versie 3.43 – 2.16) van ANB is 
ingebracht. Deze identificatie volgt de typologie volgens Cornelis et al (2009). De resultaten van 

de 5 vegetatie-opnames in de bosbestanden zijn in detail in Bijlage 3 weergegeven. 

 

Op basis van de presentie, karakteristieke bedekking en indicatorwaarde (= product van trouw en 

presentie) worden (bos)plantengemeenschappen bekomen. In totaal worden er 24 bostypes on-

derscheiden, ingedeeld onder 10 bostypegroepen (hoofdletter). In een sterdiagram wordt de ver-

wantschap van een vegetatieopname met elk bostype weergegeven. Hoe meer het sterdiagram 

uitwijkt naar een welbepaald bostype, hoe groter de associatie met dit bostype. 

 

Voor de duidelijkheid wordt in Tabel 2.16 een overzicht gegeven van de aangetroffen bostypes 

in het Hasseltbos volgens de vroeger gebruikte Bos&Groen-indeling (2001) en de recentere in-
deling volgens Cornelis et al. (2009).  

 
Tabel 2.16: aangetroffen bostypes in Hasseltbos 

Cornelis et al. (2009) Tropres (Bos&Groen, 2001) 

D6: Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk Rijk Eiken-Haagbeukenbos (vochtig) 

E1: Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid Elzenrijk Iepen-Essenbos 

G2b: Essen-Eikenbos met Wilde hyacint, subtype met 

Brede stekelvaren 

Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos 

G3: Essen-Eikenbos met Gewone salamonszegel en 

Wilde kamperfoelie  

Arme Eiken-Haagbeukenbos 

 

D: Essen-Elzenbos 
 

• D6: ESSEN-ELZENBOS MET GEVLEKTE ARONSKELK 

(� Habitatcode 9160: Sub-Atlantische en midden-Europese Wintereikenbossen en Eiken-

Haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli).  

 

Algemeen: dit bostype is terug te vinden in de leemstreek. Een goed ontwikkelde vorm is zeer soor-

tenrijk en botanisch uiterst waardevol met heel wat oud-bossoorten. Het zijn in het algemeen zeer 

productieve standplaatsen waar Gewone es, Gewone esdoorn, Zomereik en Zoete kers bijzonder 

goed groeien. Ook populieren groeien er uitstekend. De vochtige standplaats en kwetsbare voorjaars-

flora maken het bostype echter minder geschikt voor intensieve houtproductie en recreatie.  

Een bijzonder goed ontwikkelde vorm van dit bostype komt voor in bestand 1c. De struik- 

en kruidlaag is er soortenrijk en is het botanisch uiterst waardevol met de aanwezigheid van 

heel wat oud-bossoorten. De boomlaag bestaat uit Gewone es en Zwarte els, van de oude-

re aanplant van populieren zijn al verschillende bomen omgevallen. Op de westelijke rand 

van bestand 1a is een goed ontwikkelde vorm van dit bostype aanwezig. Bestand 3a is 

momenteel door de kaalkap van populieren wat verstoord maar zal op korte termijn evolue-

ren naar een goed ontwikkelde vorm van het Essen-Elzenbos.  

De smalle natte bosstrook op de zuidrand van bestand 1b behoort ook tot dit type. Deze 

strook met kwel is botanisch bijzonder waardevol en komt onder meer Moerasspirea, Dot-

terbloem, Moeraszegge, Slanke sleutelbloem, Gele dovenetel, ... voor. In Bijlage 4 is de 

Tansley-opname van deze strook weergegeven. 
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Figuur 2.14: bostypespectrum voor het Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk 

 
G: Essen-Eikenbos 
 

• G2B: ESSEN-EIKENBOS MET WILDE HYACINT, SUBTYPE MET BREDE STEKELVAREN 

(� Habitatcode: 9130: Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum) 

 

Algemeen: het Essen-Eikenbos met Wilde hyacint komt vooral voor op de zwaardere leemgronden 

met vrij ondiepe grondwatertafel, van Zuid-West-Vlaanderen tot Leuven. Het is een zeldzaam en zeer 

waardevol bostype. De uitbundige voorjaarsflora maakt dat deze bossen een zeer hoge belevings-

waarde hebben en daardoor zeer aantrekkelijk zijn voor zachte recreatie. Een goede sturing en zone-

ring moet overbetreding voorkomen. Nietsdoen en herstel van middelhoutbeheer (indien vitale waar-

devolle hakhoutlaag aanwezig) zijn beheeropties.  

Het grootste deel van de hoger gelegen bestanden vallen onder dit bostype en meer be-

paald onder het subtype met Brede stekelvaren dat soortenarmer is en eerder op drogere, 

zuurdere standplaatsen voorkomt met in de boomlaag vooral Beuk. Het subtype met 

Speenkruid bevat meer vochtminnende soorten en heeft vooral Zomereik en Es in de 

boomlaag. De delen met dekkend Bosanemoon en Hazelaar leunen meer aan bij dit subty-

pe.  

De belangrijkste kensoort voor het bostype, namelijk Wilde hyacint, komt er echter –net zo-

als in de rest van het Hasseltbos- niet voor. 

Figuur 2.15: bostypespectrum voor het Essen-Eikenbos met Wilde hyacint, subtype met Brede stekel-

varen 
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• G3: ESSEN-EIKENBOS MET GEWONE SALOMONSZEGEL EN WILDE KAMPERFOELIE 

(� Habitatcode: 9160: Atlantische en midden-Europese Wintereikenbossen en Eiken-

Haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli) 

 

Algemeen: dit type komt vooral voor op matige zure loess met zandige bijmenging. Zeer mooi ontwik-

kelde voorbeelden zijn er onder meer aanwezig in het Meerdaalwoud, Bertembos, Jongenbos en He-

renbossen (Hulsthout). Het is een vrij zeldzaam en ecologisch zeer waardevol bostype. Vaak zijn het 

zeer structuurrijke bossen met een rijke kruidvegetatie die vooral bestaat uit oud-bosplanten en heb-

ben dergelijke bosbestanden een hoge belevingswaarde. Regulier bosbeheer zal streven naar struc-

tuurrijke gemengde hooghoutbestanden van Zomereik en zijn begeleiders (Es, Haagbeuk, Esdoorn, 

Zoeke kers, Grauwe abeel), waarbij zaaghout van hoge kwaliteit wordt nagestreefd. Gezien de bo-

demverzurende eigenschappen van Eik en Beuk is een voldoende bijmenging van soorten met mild 

strooisel zowel in boom- als onderetage een belangrijk aandachtspunt.  

In het plangebied is bestand 1a, met uitzondering van het lager gelegen westelijk deel, een 
mooi voorbeeld van een goed ontwikkelde vorm van het bostype Essen-Eikenbos met Ge-

wone salomonszegel en Wilde kamperfoelie.  

Figuur 2.16: bostypespectrum voor het Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kam-

perfoelie 

 
Rogister-ecogram  

Om dit ecogram te bekomen, gebruikte Rogister de Ellenberggetallen R (zuurtegraad), N (stik-

stofwaarde) en F (vochtwaarde) om elk bostype in een tweedimensionele ruimte te plaatsen die 

de ecologische positie van de abiotische factoren vochttoestand en voedselbeschikbaarheid 

van de bodem (is gerelateerd met de humuskwaliteit) duidelijk maakt. De bekomen gemiddelde El-

lenbergwaarden per proefvlak worden uitgezet in het Rogister-ecogram met als referentie (de 

zwarte lijnen) een overlay van de bosinventarisatietypologie (zie Figuur 2.17.). 

Voor de classificatie van de bosgemeenschappen volgens Rogister (1985) werd gebruik ge-

maakt van de verwachtschap op basis van de Ellenberggetallen (Ecologische VerwantschapsCoëf-

ficiënt of EVC). De ecogrammen worden opgesteld op basis van de gemiddelde Ellenberggetal-

len voor vocht (mF), zuurtegraad (mR) en stikstof (mN) voor elk bostype. Deze parameters ge-

ven een indicatie van de vochttoestand en de humuskwaliteit of de snelheid waarmee de humus 

wordt afgebroken zodat de ecologische plaats van elke plantenopname ten opzichte van deze 

twee omgevingsfactoren duidelijk wordt.  

Naast deze positionering t.o.v. de abiotische parameters zuurtegraad, voedselrijkdom en bo-

demvocht, geeft deze grafiek ook de overeenkomst weer tussen de vegetatieopnames en de 

Vlaamse bostypes (Roelandt, 2001). De zwarte lijnen en de hoofdletters wijzen op de begrenzing 

van de ecologische zones die samenhangen met de Vlaamse bostypes. Deze afgebakende 

zones mogen niet als absolute grenzen worden beschouwd; ter hoogte van een grens is er een 

overgangszone tussen het ene en het andere bostype. Voor sommige opnames met een be-

langrijk aandeel aan storingssoorten - waarvoor geen gewogen Ellenbergwaarden berekend 
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kunnen worden - kan het voorkomen dat de punten in de grafiek een uitbijter vormen en buiten 

de ecologische zones (volgens de bostypologie) terechtkomen.  

De begrenzing van de ecologische gebieden in het ecogram komt overeen met de volgende 

bostypes: 

BQ: Berken-Eikenbos (Betulo-Quercetum) 

FQ: (Winter)Eiken-Beukenbos (Fago-Quercetum) 

SC: arme Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) 

MF:  Gierstgras-Beukenbos (Milio-Fagetum)  

EC: Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos (Endymio-Carpinetum)  

PC: Vochtig Eiken-Haagbeukenbos (Primulo-Carpinetum)  

UFtyp: typisch Iepen-Essenbos (Ulmo-Fraxinetum typicum)  

UFaln: Vochtig of Elzenrijk Iepen-Essenbos (Ulmo-Fraxinetum alnetosum)  

PF: Elzen-Essenbos (Pruno-Fraxinetum)  

CA: Moesdistel-Elzenbroek (Kalk-Elzenbroek) (Cirsio-Alnetum) 

FA: Ruigt-Elzenbos (Filipendulo-Alnetum)  

CEA: Gewoon of mesotroof Elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum)  

LQ: Elzen-Eikenbos (Lysimachio-Quercetum)  

 

In de X-as is de mate van afbraak van het strooisel of dus het humustype uitgezet. Deze wordt 

bekomen uit het product van de zuurtegraad (mR
4
) en de stikstofgraadklasse (mN

5
) of dus voed-

selrijkdom. Deze is oplopend van mor, moder naar mull als volgt:  

 
 

De Y-as komt overeen met de vochtklasse als volgt, deze gaat van soorten die gebonden zijn 

aan zeer droge omstandigheden (xerofielen) naar soorten die gebonden zijn aan natte stand-

plaatsen (hygrofielen):  

 
 
Abiotische typering voor de verschillende bosplaatsen o.b.v. mR x mN/mF-ecogram:   

In Figuur 2.17 wordt het mF/mR.mN-ecogram (Rogister, 1985) weergegeven van de vegetatie-

opnames in de bosbestanden van het Hasseltbos. De opname in bestand 2c (blauw) valt buiten 

het ecogram en wordt verder niet meer besproken. 

Op basis van de zuurtegraad vallen de 3 in rekening genomen opnames (in bestand 1a (rood), 

1c (groen) en 2d (geel)) binnen de klasse neutrociel of acidoclien-neutroclien. Wat logischerwijs 

                                                                    
4
 mR = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de zuurtegraad in de bovenste bodemlagen R.  

5
 mN = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de nitrificatie N, dus mN.  
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overeenkomt met de bodemtypering die vnl. lemig is. De minder zure tot neutrale bodemtypes 

komen voor in en op de rand van de valleigebieden.  

De voedselrijkdom van de bodem is in de proefvlakken vrij hoog (matige tot sterke nitrificatie), 

dus de bodems in het plangebied zijn voedselrijk. 

Uit bovenstaande moet blijken dat de strooiselafbraaksnelheid (oplopend volgens de X-as) in de 

proefvlakken goed verloopt: de opnames zijn van het aktieve mull-type. Deze parameter is ui-

teraard niet enkel bepaald door de bodemtoestand maar tevens door de samenstelling van de 

boomlaag. Traditioneel zullen soorten met een sneller verterend bladstrooisel dus ook weer-

spiegelen in onderliggende kruidlaag en bijgevolg een hogere afbraaksnelheid hebben. Dit blijkt 

onder meer in het verschil tussen bestand 1a (met vooral Zomereiken en Beuken met mindere 

strooiselvertering) en bestand 1c (met veel Hazelaar).  

De vochtklasse in de proefvlakken is matig vochtig (mesofiel, de mF waarde op de Y-as ligt tussen 

5,0 en 5,5).  

In grote lijnen kan het Hasseltbos worden gekarakteriseerd als een matig vochtig tot vochti-

ge, voedselrijk bos op neutrale grond met een aktieve mull humus.  

 
Biotische typering voor de verschillende bosplaatsen o.b.v. mR x mN/mF-ecogram:  

De opnames in de bestanden 1a en 1c vallen onder het bostype Hyacintrijk Eiken-

Haagbeukenbos (EC). De opname in bestand 2d (geel punt) valt zogezegd onder het bostype 

Typisch Essen-Iepenbos (UFt) maar is gezien het erg beperkt aantal soorten in de kruidlaag is 

deze weergave niet betrouwbaar, net zoals de opname in bestand 2a (blauw punt). 

Figuur 2.17: Rogister-ecogram van de bosbouwopnames in het plangebied 

 
 

2.4.5 Tansley-vegetatieopnames  

In het plangebied werden 5 vegetatieopnames gemaakt volgens de Tansley-bedekkingsschaal 

in open plekken en bosranden. De situering van deze opnames is weergegeven op kaart 2.6 en 

in Bijlage 4 zijn de resultaten van deze opnames in detail weergegeven. 

Deze opnames werden in het Bosbeheerpakket ingebracht en syntaxonomisch geplaatst vol-

gens de typologie van Schaminée (Vegetatie van Nederland, 1999). 

 
Ruigte bestand 1b 

Een groot deel van bestand 1b bestaat uit een sterk verruigd grasland met dominantie van bra-

men, Harig wilgenroosje en Grote brandnetel en opslag van o.a. Boswilg. Vooral op de oostelij-

ke rand is er kwel aanwezig en komt onder meer Muskuskruid voor. Op de zuidrand is er veel 

Reuzenpaardenstaart aanwezig en komt ook Ruw walstro in klein aantal voor. De ruigte is aan-

trekkelijk voor zangvogels gebonden aan struwelen en voor invertebraten (dagvlinders, sprinkha-

nen). Rond 1995 werd in het grasland hoogstam-fruitbomen aangeplant die echter zijn afgestor-

ven. 
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foto links:sterk verruigd bestand 1a  –  foto rechts: aanplant van Es met Reuzenpaarrdestaart) 

Volgens Schaminée behoort deze ruigte tot associatie van Moerasspirea en Echte valeriaan 

(Valeriano-Filipenduletum). Bij verder gebrek aan beheer zal deze zone spontaan verbossen met 

Boswilg, Zwarte els, … 

 
Open plek in bestand 2e 

Deze voormalige akker werd in 2003 deels beplant (centrale deel) en is deels spontaan aan het 

verbossen (westelijk deel). Aan de oostrand wordt een grazige strook van 30 à 40 m opengehou-

den. In het jonge bos is er dominantie van bramen en ruigtekruiden (Akkerdistel, Wilgenroosje, 

Vogelmuur, Grote brandnetel, Kale jonker, …) terwijl de grazige strook wordt gedomineerd door Ge-

streepte witbol en Ruw beemdgras. Tussen de aanplant komt een vlek met Gewone agrimonie 

voor.  

 

foto links:  bestand 2e: grazige zone en aanplant op achtergrond – foto rechts: spontane bosontwikkeling 

Vegetatiekundig (Schaminée) behoort de jonge aanplant tot de Wilgenroosje-associatie (Senecio-

ni sylvatici-Epilobietum angustifolii).  

 
Grasland 3b 

Het grasland in het valleigebied van de Kakebeek is vrij vochtig (kwelindicaties op de oostrand) en 

licht verruigd. Op de oostrand is er een ondiepe gracht aanwezig waar onder meer Oeverzegge, 

Gewone waterbies, Moeraswalstro, … voorkomt. Op de zuidrand van het grasland is er een 

kwelzone aanwezig waar vooral Lidrus en ook Echte koekoeksbloem aanwezig is. Langs de 

Kakebeek is er een strook met dominantie van Reuzenbalsemien aanwezig.  

Het grasland behoort tot het Zilverschoon-verbond en meer bepaald tot de associatie van Ge-

knikte vossestaart (subassociatie met Lidrus – Ranunculo-Alopecuretum geniculati).  
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foto links: bestand 3b: vochtig verruigd grasland – foto rechts: Reuzenbalsemien langs de Kakebeek 

 
maaibeheer met opraapwagen eind juni 2010 (foto Mieke D’Hondt) 

 
Buurtweg Heikouter 

Langs de buurtweg Heikouter die over delen kenmerken van een holle 

weg heeft, komt een gevarieerde vegetatie voor. Er is een rijke struik-

laag aanwezig met onder meer Rode kornoelje, Eenstijlige meidoorn, 

Sleedoorn, Gladde iep, … en in de kruidlaag Paarse schubwortel, 

Slanke sleutelbloem, Groot heksenkruid, … In het zuidelijk deel is de 

vegetatie graziger met o.a. Gewone agrimonie, Kruisbladwalstro, Grote 

muur, … Buiten het plangebied komt bijna tegen de N8 Rapunzelklokje 

voor.  

De vegetatie behoort tot het Verbond van Look-zonder-look en meer 

bepaald tot de associatie van Kruisbladwalstro (Urtico-Cruciatetum laevi-

pedis). 

 

2.4.6 Flora 

Tijdens het voorjaar van 2010 werd de voorjaarsflora met behulp van een Trimble nauwkeurig in 

kaart gebracht, zie kaart 2.9. 

Ook werden er 5 vegetatie-opnames in de bossfeer en 5 Tansley-opnames in de open plekken 

en bosranden uitgevoerd. Aanvullend werden gegevens van de Floradatabank geraadpleegd. 

Een volledige actuele lijst van de flora in het plangebied wordt weergegeven in Bijlage 4. 

2.4.6.1 Oud-bosplanten 

Grote delen van het Hasseltbos is in het voorjaar bedekt met tapijten van bloeiende oud-
bosplanten. Vooral Bosanemoon is in enkele bestanden massaal aanwezig. Zo zijn er in de be-

stand 1a, 2b en 2c uitgestrekte en gesloten tapijten van Bosanemoon aanwezig. Ook in het re-

holle weg Heikouter 
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cent gekapt bestand 3a is er vrij veel Bosanemoon aanwezig die momenteel wel wordt over-

woekerd door bramen. In totaal is er ongeveer 3,8 ha (of 23%) van het plangebied bedekt met 
aaneengesloten tapijten van Bosanemoon. Dat het voorkomen van Bosanemoon ook gebonden 

is aan het gevoerde bosbeheer door de vroegere verschillende eigenaars blijkt uit de strikte be-
grenzing van het voorkomen van Bosanemoon tussen twee kadastrale percelen. Het private 

bosperceel tussen de bestanden 2b en 2c is nagenoeg volledig bedekt met Bosanemoon, terwijl 

net buiten de grenzen van dit privaat perceel er nagenoeg geen Bosanemoon aanwezig is. 

In de nattere delen en langs de bronbeken zijn onder meer Slanke sleutelbloem en Dotterbloem 

vrij talrijk aanwezig.  

Wat verspreid over het volledige bos komt Gevlekte aronskelk en Gele dovenetel voor. De aan-

wezigheid van Grote muur is beperkt enkele bosranden en paden. In de omgeving van kwelzo-

nes in bestand 1a en 1c komen aanzienlijke populaties van Eenbes voor. In bestand 1c is er 

een populatie Heelkruid aanwezig. 

  

foto links: Eenbes, Dotterbloem, Bosanemoon in 1c – foto rechts: Slanke sleutelbloem in westrand 1a 

Muskuskruid komt maar op een beperkt aantal plaatsen voor, onder meer in bestand 1b en de 

zuidrand van 2c. Donkersporig bosviooltje is beperkt tot enkele groeiplaatsen langs paden die 

op de rand van het bos lopen.  

  
foto links: massale bloei van Bosanemoon in bestand 2c – foto rechts: Paarse schubwortel in 6a 

Daslook werd enkel aangetroffen buiten het plangebied, namelijk enkele exemplaren ten zuiden 

van bestand 1a. Ook Gulden boterbloem komt voor net buiten het plangebied, namelijk ten wes-
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ten van bestand 1c.  

De exoot Klein spingzaad werd aangetroffen in het bebost deel van de zuidrand van bestand 

1b. De stinzenplant Sneewklokje komt talrijk voor langs de noordrand van bestand 1a, het is 

ook hier dat Gewone vogelmelk werd aangetroffen.  

In de aanplanten in het privaat deel is er in bestand 4a vrij veel Speenkruid en beperkt Gevlekte 
aronskelk aanwezig, in bestand 4b zijn er nog geen oud-bosplanten aanwezig en domineren 
ruigtekruiden.   

Opvallend is de afwezigheid van Wilde hyacint in het Hasseltbos, terwijl in het nabijgelegen 

Parkbos die soort wel vrij talrijk voorkomt.   

 
Tabel 2.17: aangetroffen oud-bosplanten (naar Cornelis, 2009) in het plangebied Hasseltbos (voorjaar 2010) 

Nederlandse naam 
binding aan 

oud bos 
KFK voorkomen in Hasseltbos (eigendom ANB) 

Bosanemoon sterk 8 massaal aanwezig, zeker in 1a, 2b, 2c en 3a 

Bosgierstgras sterk 6 komt in klein aantal verspreid voor, o.a. in 1b, 1c, 2c 

Boszegge sterk 6 
in klein aantal aanwezig op de rand van de slenken in 

1c 

Daslook sterk 5 
werd niet binnen het plangebied aangetroffen, enkel ten 

zuiden van 1a werden enkele ex. gevonden 

Donkersporig 

(+bleeksporig) bosviool-

tje 

matig 5 
komt beperkt voor, zo onder meer in klein aantal langs 

het pad ten oosten van 1a en het pad ten westen van 1b 

Eenbes sterk 5 
vrij omvangrijke populatie (tientallen ex.) op zuidrand 1a 

en verschillende ex. centraal in 1c 

Gele dovenetel sterk 8 beperkt aanwezig o.a. in 1a en 1b 

Gevlekte aronskelk sterk 7 In kleiner aantal aanwezig onder meer in 2c, 3a en 4a 

Gewone salomonszegel sterk 9 
komt beperkt voor verspreid over het bos, onder meer in 

1a, 1c, 2c, … 

Groot heksenkruid matig 7 komt verspreid voor in het bos, o.a. in 1a, 1c, 2c, … 

Grote muur sterk 9 
beperkt aanwezig langs het pad op oostrand 1a, west- 

en zuidrand 1b 

Heelkruid zwak 4 kleine populatie in 1c 

Klimop matig 10 verspreid aanwezig o.a. in 1a, 1c, 2c, 2d 

Muskuskruid - 8 beperkt aanwezig o.a. in 1b, 1c, 2c en langs holle weg 

Slanke sleutelbloem matig 8 
talrijk aanwezig in de langs de bronbeek in 1a, in en 

rond de kwelzones in 1b, in 1c en 3a 

Wijfjesvaren sterk 9 verspreid aanwezig o.a. in 1a, 1c en 2c 

Wilde kamperfoelie matig 10 verspreid aanwezig o.a. in 1a, 2c, 2d 

 

2.4.6.2 Vermeldenswaardige soorten  

Als overige vermeldenswaardige soorten werden in het plangebied van het Hasseltbos 

aangetroffen:  

• Paarse schubwortel (KFK 4, neofyt): komt massaal voor in de oude populierbestanden 

zoals op de zuidrand van bestand 1b. Komt in kleiner aantal voor in bestand 1c en langs de 

holle weg. 

• Bosereprijs (KFK 5): een soort die vooral in oudere bossen aan te treffen is, komt beperkt 

voor in het plangebied. In bestand 1a en 2c werden kleine populaties aangetroffen.  

• Kruisbladwalstro (KFK 6): een minder algemene soort die voorkomt langs de buurtweg ten 

noorden van bestand 1a en ook langs de buurtweg ten westen van dit bestand. 
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• Gewone agrimonie (KFK 7 – Rode lijst: achteruitgaand): in bestand 2e komt een kleine 

populatie voor. Langs de holle weg ten zuiden van bestand 2e en langs de buurtweg ten 

westen van bestand 1c komen grotere populaties voor.  

In de open plekken 1b en 3b, de beboste zuidrand van 1b, in bestand 2e en langs de holle weg 

werden streeplijsten opgesteld (eigen waarnemingen juni 2010): zie hiervoor Bijlage 4  

 

2.4.6.3 Historische waarnemingen 

Volgens gegevens van de Floradatabank werd binnen de uurhokken waarin het Hasseltbos is 

gelegen, namelijk uurhokken e3-35-13 (westelijke rand plangebied met deel 1b en 3b), e3-35-14 

(oostelijk deel plangebied en ten noorden van 2e) en e3-35-32 (zuidoostelijk deel met bestand 2e en 3b), 

werden als interessante soorten nog aangetroffen: 

• Bosorchis (KFK 3): in uurhokken 13 en 32 werd begin de jaren ’80 deze orchissoort 

waargenomen. Het is niet duidelijk of die soort nog in de uurhokken voorkomt. 

• Blauwe knoop (KFK 5, RL: achteruitgaand): in 1982 aangetroffen in uurhok 13, deze soort 

komt momenteel nog voor in het reservaat Uilenbroek. 

• Gevlekt longkruid (KFK 3, neofyt): in 1989 waargenomen in uurhok 14. Onduidelijk of de 

soort al dan niet aanwezig is in het Hasseltbos.  

• Slanke zegge (KFK 2, zeldzaam): in 1989 aangetroffen in uurhok 14, komt mogelijk nog voor 

binnen het Hasseltbos.  

2.4.6.4 Autochtone bomen en struiken 

In 2003 werd een inventarisatie van autochtone genenbronnen van bomen en struiken in en 

rond het Hasseltbos uitgevoerd (Opstaele & Dewettinck, 2004), namelijk de opnames GE03, GE17 

en GE18 (zie ook verder autochtone bomen en struiken op www.natuurenbos.be). Deze gegevens 

werden in 2010 geactualiseerd en verder aangevuld, zie kaart 2.10. 

 

Volgende interessante autochtone genenbronnen zijn aanwezig (met vermelding van categorie)6 

in het plangebied: 

• Amandelwilg (s-categorie): in het nat gebied op de zuidrand van bestand 1b staat een vrij 

goed uitgegroeid exemplaar. Het autochtoon karakter ervan is onduidelijk  

• Bosroos (a-categorie): in de houtkant op de noordrand en westrand van bestand 1b komen 

een 6-tal Bosrozen voor. Het is één van de meest noordelijke locaties van deze soort in 

Oost-Vlaanderen en er zijn verschillende oudere exemplaren aanwezig. Ook langs de holle 
weg Heikouter komt er Bosroos voor. 

• Eenstijlige meidoorn (b-categorie): op de rand van enkele open plekken zijn er nog relicten 

van oude meidoornhagen aanwezig. Zo is er op west- en noordrand van bestand 1b een 

oude meidoornhaag aanwezig waarin populieren zijn ingeplant. Het is in deze houtkant dat 

er ook heel wat rozen voorkomen. Op de oostrand van bestand 3b is er ook een oude 

meidoornhaag aanwezig, op de noordgrens van dit grasland zijn er maar verspreide 

meidoorns meer aanwezig. Het autochtoon karakter van de verjonging die in enkele 
bestanden talrijk aanwezig is (o.a. bestand 1a, 2c, 2d) is onduidelijk. 

• Bastaardmeidoorn (b-categorie): in de oude meidoornhagen komen enkele exemplaren van 

de hybride tussen Eén- en Tweestijlige meidoorn voor.  

• Tweestijlige meidoorn (a-categorie): zuivere Tweestijlige meidoorns komen voor in de 

houtkanten rond de jonge bosaanplant in bestand 4b. 

• Gelderse roos (a/b-categorie): komt voor langs de Parkbosbeek net ten zuiden van bestand 

1b. 

                                                                    
6 a = zeker autochtoon 

b = waarschijnlijk autochtoon 
c = mogelijks autochtoon 
p of s = aangeplant of spontaan 



Algemene beschrijving 

 

Pagina 47 van 107

 

 

• Gladde iep (c-categorie): gladde iep komt verspreid in het bos voor in de onderetage. Zo 

komt deze soort in de zuidrand van bestand 1b talrijk voor en ook langs de holle weg is ze 
aan te treffen.  

• Haagbeuk (c-categorie): in de noordrand en op de noordhoek van bestand 3b staat telkens 

een oudere Haagbeuk met een omtrek van meer dan 1,2 m. Verspreid in het bos komt nog 
beperkt Haagbeuk voor, zo onder meer op de noordrand van bestand 1a.   

• Heggenroos (a-categorie): op de zuidrand van bestand 1b en op de oostrand van bestand 

3b staat er een goed uitgegroeid exemplaar.  

• Hondsroos (a-categorie): 2-tal oudere exemplaren in de houtkant rond bestand 1b en ook 

op de oostrand van bestand 3b. In het bos zelf komen nog enkele minder florissante 
exemplaren voor.  

• Kardinaalsmuts (b-categorie of toch aanplant?): op de oostelijke oever van de Parkbosbeek 

staat een exemplaar.  

• Rode kornoelje (a/b categorie): op 4 plaatsen werd op natuurlijke standplaatsen Rode 

kornoelje aangetroffen. 

• Sleedoorn (b-categorie): komt maar weinig voor in het bos, wel op de noordrand van 

bestand 1a en op de oostrand van bestand 3b. 

• Zoete kers (c-categorie): op de bosrand van bestand 2c staat een Zoete kers met een 

omtrek van 2,45 m. 

• Zomereik (b-categorie): weliswaar buiten het plangebied gelegen, komen er twee vrij zware 

knotbomen van Zomereik (met omtrek van 180 cm) voor langs de buurtweg ten noorden van 

bestand 1a. Bijzonder waardevol is de zware knotboom (omtrek 3 m!) van Zomereik op een 
talud net ten oosten van bestand 2c. 

In het plangebied is vooral de aanwezigheid van oude rozen waaronder zeker de Bosrozen, de 

aanwezigheid van relicten van oude meidoornhagen en het voorkomen van Rode kornoelje 

waardevol. 

Ook van algemenere soorten als Wilde lijsterbes, Gewone es, Gewone vlier, Hazelaar, Ruwe 

berk is er potentieel autochtoon genenmateriaal aanwezig. Van soorten als Hulst en Aalbes is 

het autochtoon karakter twijfelachtig. Ook van het jong exemplaar van Vogelkers langs de 

Parkbosbeek ter hoogte van bestand 1b is het autochtoon karakter onduidelijk.  

In het grasland 3b is een gevarieerde houtkant met boom- en struiksoorten met autochtone 
herkomst als Gelderse roos, Rode kornoelje, Zwarte els, Egelantier, … aangelegd. Niet 

gebiedseigen soorten als Egelantier worden best verwijderd.  

Interessant is de aanwezigheid van een jong exemplaar van Wilde peer langs de buurtweg die 

net ten westen van het plangebied loopt. Het autochtoon karakter van dit exemplaar is 
twijfelachtig. Langs dit pad werd enkele jaren terug een aanplant met inheemse soorten (Es, 

Hazelaar, …) van niet autochtone herkomst uitgevoerd.   

2.4.6.5 Niet inheemse soorten 

In de omgeving van het vervallen gebouw aan bestand 3a en langs het pad ten westen van be-
stand 1b komt de invasieve soort Bonte gele dovenetel voor. Ook Klein springzaad die op de 

zuidrand van bestand 1b voorkomt, is een invasieve soort. In bestand 3b komt langs de Park-
bosbeek de invasieve soort Reuzenbalsemien lokaal massaal voor en langs de holle weg is er 

een locatie met Japanse duizendknoop. 

In de noordwestelijke hoek van bestand 2c is er een kleine bomengroep met Acacia. 
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2.4.7 Fauna 

2.4.7.1  Avifauna 

Er werd geen gerichte inventarisatie van broedvogels uitgevoerd in het Hasseltbos maar op ba-

sis van de terreinbezoeken in 2010 werden volgende minder algemene soorten als broedvogel 

aangetroffen: 

 
• Roofvogels: Buizerd werd tijdens het broedseizoen regelmatig waargenomen boven het 

bos en komt tot broeden in het Lorken in bestand 2d. Sperwer komt hoogstwaarschijnlijk tot 

broeden ten zuiden van bestand 1a. In het naburig Parkbos kwam een koppel Wespendief 

tot broeden (2 jongen) (bron: waarnemingen.be). 

• Groene specht: in de omgeving van bestand 2b is er een broedterritorium.  

• Over het voorkomen van Middelste bonte specht zijn er geen gegevens. In het Parkbos 

werd deze soort al vastgesteld (21 juli 2010 - waarnemingen.be). 

• Boomklever: van deze echte bosvogel werden in of op de rand van het plangebied min-

stens 4 broedterritoria vastgesteld, in bestand 1a, 1c, 2c en 2d.  

• Bosrietzanger: een broedterritorium net ten westen van de holle weg aan bestand 2d. 

• Matkop (Rode Lijst: kwetsbaar): één broedterritorium in bestand 1c. 

• Tuinfluiter: twee broedterritoria, namelijk in de bestanden 1c en 3a. 

2.4.7.2  Zoogdieren 

Er werd in kader van dit beheerplan geen gerichte inventarisatie uitgevoerd van zoogdieren in 

het Hasseltbos maar volgende soorten komen er zeker voor: 

• Konijn: is talrijk aanwezig in het bos en zorgen voor beperkte erosie langs de holle weg. 

• Mol: twee dode exemplaren op holle weg thv. bestand 1c (13 juni 2010). 

• Rode eekhoorn: komt in klein aantal voor, onder meer in bestand 2d. 

• Vos: in en rond het bos is Vos zeker en vast aanwezig (geursporen en uitwerpselen). In 2010 

werd rond het Hasseltbos een monitoringsproject van Vos opgezet (INBO, Van den Berge 

Koen).  

• Damhert: in de winter van 2010 werd een exemplaar doodgereden langs de N42 (med. Van 

Den Berge Koen). 

• Ree: in het nabijgelegen Parkbos werden in 2010 sporen waargenomen (med. H. Haustraete) 

dus vermoedelijk komt deze soort ook regelmatig in het Hasseltbos. 

• Steenmarter: komt voor in de omgeving van het Hasseltbos (med. lokale bewoner). 

• Bunzing: tussen maart en oktober 2001 werd een gezenderd mannetje Bunzing (genaamd 

‘Amadee’) in en rond het Hasseltbos gevolgd (onderzoek uitgevoerd door Koen Van Den Berge, 

INBO). Zoals uit het activiteitsgebied blijkt, is er een duidelijke uitwisseling tussen het Has-

seltbos en Parkbos.  
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Figuur 2.18: activiteitsgebied gezenderd mannetje Bunzing op basis van dagrustplaatsen (INBO, 2001) 

 

Eikelmuis: deze soort is ook uit het Hasseltbos en omgeving verdwenen. In 1990 kwam deze 

soort nog voor (Van Den Berge, 1990).  

Van in hoeverre soorten als Bunzing, Wezel en Hermelijn nog in en rond het Hasseltbos voor-

komen, zijn er geen gegevens beschikbaar. 

In 2010 werd door het INBO (K. Van Den Berge) in en ten zuiden van het Hasseltbos onderzoek 
gedaan naar het voorkomen van Vos en Bunzing. Bunzing werd niet gevangen en door techni-

sche problemen met een zender werd geen verder onderzoek gedaan naar Vos.  

2.4.7.3  Herpetofauna 

In het plangebied werd in 2010 enkel in de aanwezige kleine poelen geschept. Volgende soor-

ten werden aangetroffen: 

• Bruine kikker: is vrij algemeen aanwezig in het bos (bestanden 1a, 1b, 1c en 3b). Voort-

plantingsplaatsen bevinden zich onder meer in de grote poel ten oosten van bestand 1c en 

waarschijnlijk ook in de deels verlande gracht in in bestand 3b. 

• Gewone pad: in de deels verlande gracht op de oostrand van bestand 3b is een voortplan-

tingsplaats voor Gewone pad.  

In de kleinere poelen in bestand 1c die ontstaan zijn door het omwaaien van populieren werden 

geen amfibieën aangetroffen. In de grotere kunstmatig gegraven poel net ten oosten van be-
stand 1c werden enkel larven van Bruine kikker aangetroffen.  

 

In kader van het Soortbeschermingsplan voor de Vuursalamander in Oost-Vlaanderen (Jacobs 

I., 2008) werd ook het Hasseltbos en omgeving onderzocht. Dit onderzoek bevestigde dat de 
Vuursalamander niet voorkomt in het Hasseltbos. Ook in de Parkbosbeek tot aan de N42 wer-

den geen larven van Vuursalamander aangetroffen. Een belangrijk knelpunt is de lozing van 

huishoudelijk afvalwater net ter hoogte van de kruising met de N42 waardoor stroomafwaarts de 

waterkwaliteit, die stroomopwaarts uitstekend is, afneemt.  

In de Parkbosbeek ter hoogte van het reservaat Parkbos werd wel larven van Vuursalamander 

gevangen. De aanwezige populatie is er relatief klein en de voortplantingslocaties zijn beperkt 

tot de beek.  
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In een poel nabij de Parkbosbeek nabij het reservaat werden 3 soorten salamanders aangetrof-
fen, namelijk Alpenwater-, Vinpoot- en Kleine watersalamander (waarnemingen 2010, Decleyre D.).   

Dus merkwaardig genoeg komen in de Parkbosbeekvallei ten westen van de N42 er 4 soorten 

salamanders voor terwijl ten oosten van de N42 er nog geen salamanders werden aangetroffen. 

Een goede ecologische verbinding tussen beide valleidelen is alvast een noodzaak. 

2.4.7.4  Vissen 

Door het INBO werden in 1997, 2001 en 2005 afvissingen op de Parkbosbeek uitgevoerd (Van 

Thuyne, Maes & Breine, 2005). Dit gebeurde op de grens van Herzele met Lierde ter hoogte van 
de kruising met de N42 (meetpunt 41167150). Hierbij werd telkens enkel maar 3-doornige stekel-

baars aangetroffen. Ook op de Ophasseltbeek (meetpunt 41145150) werd telkens enkel maar 3-

doornige stekelbaars aangetroffen. 

2.4.7.5  Invertebraten 

Dagvlinders 

Volgende soorten werden in 2010 waargenomen: 

• Oranjetipje: verschillende ex. aan bestand 3a. 

• Boomblauwtje: enkele ex. onder meer in bestand 1b. 

• Icarusblauwtje: >10 ex. in bestand 2e en 3b en ook aan oostrand 1a. 

• Koevinkje: enkele ex. in bestand 2e. 

• Klein koolwitje: vrij algemeen in bestand 2e. 

• Klein geaderd witje: enkele ex. in bestand 2e en 3b. 

• Gehakkelde aurelia: 3 ex. op oostrand bestand 3b. 

• Bont zandoogje: vrij algemeen, vooral langs de bosranden. 

• Oranje zandoogje: >10 ex. in bestand 2e en ook in 3a en 3b. 

• Bruin zandoogje: > 10 ex. in bestand 2e en ook in 1b en 3b. 

• Atalanta: verschillende ex. in bestand 1b, 2e, 3a en 3b. 

Alle waargenomen soorten zijn algemeen tot vrij algemeen in Vlaanderen.  

Opmerkelijk is de waarneming van een Keizersmantel in het nabijgelegen Parkbos op 24 

augustus 2010 (waarneming D. Decleyre). Dit is een zeer zeldzame dagvlinder gebonden aan 

grotere bossen en bosranden en die op de Vlaamse Rode lijst (met uitsterven bedreigd) staat.  

Sprinkhanen 

Het voorkomen van sprinkhanen in het bos is nagenoeg beperkt tot de verruigde graslanden. In 

augustus 2010 werden volgende soorten aangetroffen:  

• Bramensprinkhaan: vrij algemeen in de ruigtes van bestand 1b en 2e. 

• Grote groene sabelsprinkhaan: vrij algemeen in bestanden 2e en 3b. 

• Krasser: verschillende ex. in bestand 1b, 2e en 3b. 

• Ratelaar: verschillende ex. in bestand 3b. 

• Struiksprinkhaan: onder meer aanwezig op de rand van bestand 1b. 

De waargenomen soorten zijn algemeen in Vlaanderen.  

2.4.8 Bosdifferentiërende elementen 

2.4.8.1  Natte zones en poelen 

In het Hasseltbos komen op verschillende plaatsen waardevolle vegetaties gebonden aan bron- 

en kwelzones voor. Deze vegetaties zijn vooral aan te treffen zeker in de verschillende kwelzo-

nes en beperkt ook langs de bronbeek in bestand 1a en 1b (minder langs de Parkbosbeek gezien 

de diepe ligging). Zie ook kaart 2.10. 



Algemene beschrijving 

 

Pagina 51 van 107

 

 

Vooral Reuzenpaardestaart is een opvallende soort die o.a. in bestand 1b massaal aanwezig is. 

In het zuidelijk deel van bestand 1c zijn er verschillende slenken en kleinere poelen (4-tal door 
omgevallen populieren) aanwezig. Hier komt vrij talrijk Dotterbloem voor, naast ook Moesdistel, 

Gele lis, (bos)Pinksterbloem, … en ook Heelkruid. In de directe omgeving van de kwelzones is 

ook regelmatig Eenbes aanwezig en is Slanke sleutelbloem er talrijk aanwezig. 

Op de oostrand van bestand 3b is er een deels verlande gracht aanwezig met o.a. Moeraszeg-

ge.  

Afgezien van de bijna permanent waterhoudende kuilen ten gevolge van omgewaaide bomen in 

bestand 1c zijn er binnen het plangebied geen echte poelen aanwezig.  

2.4.8.2  Verjongingsgroepen en aanplanten 

Verjongingsgroep: 

Binnen het plangebied is er in bestand 2d een verjongingsgroep van 0,25 ha met aanplant (± 15 

jaar oud) van Zoete kers en Es aanwezig (zie kaart 2.5). 

Aanplanten: 

- Bestand 1b: aanplant (0,12 ha) van Zwarte els en Es ongeveer rond 1995 in zuidoosthoek 

van bestand.  

- Bestand 2e: aanplant met gemengd loofhout (Haagbeuk, Zomereik, ..) en opslag van Es (to-

taal 1,36 ha) in 2002 op voormalige akker.  

- Bestand 4a: voormalig grasland (1,05 ha) dat in december 1998 werd aangeplant met Es 

(1.000 st.) bijgemengd met Wilde lijsterbes, Sleedoorn, Spork, Gelderse roos, Hondsroos en 
(verwilderde) appel.  

- Bestand 4b: voormalig grasland (1,04 ha) dat in december 2006 werd beplant met Zomereik 

(500 st. – herkomst Dronkenmansweg), Es (500 st. – herkomst Hoge Bos) en Zwarte els (500 st. – 

herkomst Ter Hulst) bijgemengd met Sleedoorn, Gelderse roos, Kardinaalsmuts, Rode kor-

noelje en Hazelaar. 

2.4.8.3  Merkwaardige bomen 

Er komen in het plangebied enkele bomen voor die omwille van hun omvang als ‘merkwaardige 

bomen’ werden genoteerd (Tabel 2.18 en kaart 2.10).  

Tabel 2.18: overzicht van ‘merkwaardige bomen’ 

Bestand Beschrijving 

1a zware Wilde lijsterbes met omtrek van 97 cm op noordrand 

2a op de noordrand van dit bestand staan verschillende zware Beuken, tot 310 cm 

2c Zoete kers (omtrek van 245 cm) op zuidrand 

2c De noordelijke helft bestaat uit een zeer dichte onderetage van Hazelaar 

2c Populier met omtrek van 320 cm op zuidoosthoek 

2d Beuk met omtrek van 310 cm op westrand 

holle weg thv. bestand 2d enkele oudere Beuken waarvan deel wortelstelsel zichtbaar is 

3b twee oudere Haagbeuken op de noordrand 

 

Zeker de verschillende zware Beuken in 2a en 2d en de zware populieren op de zuidrand van 

2c zijn waardevolle elementen in het bos.  

2.4.8.4  Hagen, houtkanten en bomenrijen 

Binnen het plangebied komen een aantal waardevolle houtkanten en bomenrijen voor, vooral 

als relicten van perceelsrandbegroeiing rond vroegere graslanden. 

Tabel 2.19: overzicht van hagen, houtkanten en bomenrijen 

Bestand Beschrijving 

1b waardevolle uitgegroeide oude meidoornhaag op noord- en westrand met verschillende Bos-

rozen. De haag werd ingeplant met populieren (momenteel ± 25 jaar) 
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Bestand Beschrijving 

2c op zuidrand oudere populierenrij met oudere meidoorns ertussen 

2d op oostrand oudere populierenrij met Eenstijlige meidoorn ertussen 

3b op oostrand waardevolle uitgegroeide oude meidoornhaag met o.a. Heggenroos erin 

3b op noordrand enkele oudere meidoorns en 5-tal populieren 

3b op de west- en zuidrand werd er in 2006 een houtkant aangeplant met o.a. Zwarte els, Haag-

beuk, Gelderse roos, Eenstijlige meidoorn, Egelantier, … Normaliter gebeurde de aanplant 

met autochtoon materiaal. 

4a in de jonge aanplant staan er enkele tientallen oude knotwilgen die de vroegere graslandper-

celen omzoomden 

4a ronddom de nieuwe aanplant werd in 1998 een meidoornhaag aangeplant die als geschoren 

haag wordt beheerd 

4b op de noord- en zuidrand van bestand 4b is er een oude uitgegroeide meidoornhaag aanwe-

zig met Tweestijlige meidoorn, Bastaardmeidoorn en oude Eenstijlige meidoorn 

 

Zeker de uitgegroeide meidoornhagen rond bestand 1c, 3b en 4b zijn waardevolle houtkanten 

met belangrijke relicten van autochtoon genenmateriaal van Eenstijlige, Tweestijlige en Bas-

taardmeidoorn en ook Bosroos.  

 

2.5 Opbrengsten en diensten 

2.5.1 Houtverkoop 

Sinds de aankoop door ANB is er in het plangebied geen houtverkoop geweest. 

 

2.5.2 Jacht 

Het jachtrecht in het openbaar deel is niet verpacht. 

In het privaat deel wordt er gejaagd. 

 

2.6 Beschrijving van de boswegen en andere bosin-
frastructuur 

2.6.1 Boswegen 

In het Hasseltbos is een beperkt netwerk van boswegen aanwezig (zie kaart 2.11): 

• De belangrijkste weg in het Hasseltbos is de buurtweg ‘Heikouter’ die van noord naar zuid 

langs het plangebied loopt, maar geen deel uitmaakt van het plangebied.  

• De buurtweg die van west naar oost loopt door het bestand 2c is een wandelpad die verder 

aansluit op de straat Gapenberg. 

• Op de oostrand van bestand 2a, 2b en 2c is er een bosweg (wandelpad) die loopt van de 

buurtweg in bestand 2c tot aan bestand 1a. 

• Op de westrand van bestand 2c en de noordrand van bestand 2a loopt er een bosweg 

(wandelpad) van de buurtweg Heikouter naar de oostrand van bestand 1a. 

2.6.2 Infrastructuur 

Binnen het plangebied zijn verschillende barelen en borden aanwezig. De aanwezige barelen 

zijn weergegeven op kaart 2.11.  

Er zijn 2 barelen aanwezig en staan er aan de toegangen naar het plangebied 5 borden die de 

toegankelijkheid regelen.  

In bestand 2d staat er een vangkooi in kader van wetenschappelijk onderzoek naar Vossen. 
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2.7 Knelpunten 

Volgende knelpunten zijn in en rond het plangebied aanwezig (zie ook kaart 2.11): 

 
• Verontreiniging Parkbosbeek: via de westelijke langsgracht van de N42 komt er huishou-

delijk afvalwater in de Parkbosbeek terecht. Dit heeft een belangrijke invloed op de water-

kwaliteit die nochtans stroomopwaarts uitstekend is. De verontreiniging vormt onder meer 

een knelpunt voor de migratie van Vuursalamanderlarven vanuit het Parkbos. 

 
• Afval: vooral langs de holle weg Heikouter zijn er enkele kleinere sluikstorten met huishou-

delijk afval en zwerfvuil. Op de helling in de zuidrand van bestand 2d is er een betonnen 

bak aanwezig. Ook centraal in bestand 2c is er een locatie met zwerfvuil aanwezig.  

Het takhout dat vrijkomt bij het snoeien van de houtkant langs de noordrand van bestand 1b 

wordt best afgevoerd.  

Buiten het plangebied is er aan het begin van de holle weg ten noorden van het Hasseltbos 

een omvangrijk groenstort met oude hooibalen waardoor een deel van de buurtweg niet 

meer toegankelijk is.  
• Erosie: langs de holle weg is aan de oostzijde op enkele plaatsen erosie aanwezig. Dit 

vooral waar er enkele zware Beuken staan en Konijnen er holen onder graven. 

 

foto: erosie langs de holle weg Heikouter t.h.v. bestand 2d 

 
• Invasieve soorten: er zijn maar weinig invasieve soorten aanwezig in het plangebied. Op 

de rand van bestand 2a komt vooral in het private deel Sneeuwbes voor. In de oostrand van 

bestand 1a is er een struik Laurierkers aanwezig. Op de noordrand van het private bestand 

4a is er een vrijstaande Amerikaanse eik aanwezig. Langs de holle weg Heikouter is er 

plaats waar Japanse duizendknoop voorkomt. Langs de Kakebeek in bestand 3b komt 

massaal Reuzenbalsemien. Om verdere ongewenste uitbreiding van deze soorten tegen te 

gaan, worden deze soorten best verwijderd.  

 
• Ongewenste recreatie: vooral de holle weg Heikouter wordt regelmatig gebruikt door 

quads en jeeps. In het bos zelf wordt onder meer door de aanwezigheid van barelen norma-

liter niet gereden. Wel is ter hoogte van bestand 2d waar de holle weg een hoek van 90° 

maakt een doorgang op de helling waar af en toe door quads in bestand 2d wordt gereden. 

 
• Aanleg bufferbekken: in het valleigebied van de Parkbosbeek-Kakebeek ten noorden van 

de Nis de aanleg van een bufferbekken voorzien. Het is niet duidelijk wat de mogelijke in-

vloed op het plangebied kan zijn (tijdelijke inundatie van bestanden 3a, 3b en delen 4a, 4b?). 

Momenteel wordt voor de aanleg voor het bufferbekken een Passende beoordeling opge-

steld.  
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Situering van voorzien bufferbekken waarbij groene zone enkele malen per jaar zou onderstro-

men en de gele zone enkel in uitzonderlijke omstandigheden zou onderlopen 

• Verbinding tussen Parkbos en Hasseltbos: de N42 vormt een belangrijke barrière tussen 

het bos- en natuurgebied van het Parkbos en het Hasseltbos. De drukke weg zorgt naast 

een landschappelijke doorsnijden van de vallei van Parkbosbeek ook voor een barrière voor 

fauna (kleine zoogdieren, Ree, roofdieren, amfibieën, …). Onder de N42 is er waar de Parkbos-

beek kruist een tunnel met een hoogte van ongeveer 1,7 m aanwezig. Deze tunnel kan (of 

wordt) als faunatunnel worden gebruikt, wel dient er door het aanbrengen van afsluitingen 

een betere geleiding naar de tunnel te gebeuren. 
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3 Beheerdoelstellingen 

3.1  Uitgangspunten 

De verschillende functies en de beheervisie voor het plangebied zijn gebaseerd op een aantal 

basisprincipes en criteria: 

3.1.1 Criteria duurzaam bosbeheer en beheervisie openbare bossen 

In het Bosdecreet wordt uitgegaan van multifunctioneel bosbeheer waarbij de diverse functies 

die een bos tegenwoordig vervult (economische, ecologische, recreatieve, milieubeschermende, ...) 

zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd zonder de draagkracht van het bosecosysteem te 

overschrijden. Om op een verantwoorde manier op die wisselende behoeften in te spelen, werk-

te de Vlaamse overheid een beheervisie rond duurzaam bosbeheer uit die in alle openbare 

bossen in Vlaanderen van toepassing is. In 2003 werd dit verder concreet vertaald door het 

vaststellen van de criteria voor duurzaam bosbeheer
7
 die gelden voor alle openbare bossen en 

de bosgebieden in het VEN. In Tabel 3.20 worden de belangrijkste elementen uit de visie rond 

duurzaam bosbeheer opgesomd in relatie tot het plangebied in het Hasseltbos. Hieruit blijkt dat 

het plangebied reeds grotendeels voldoet aan de meeste criteria. 
 

Tabel 3.20: belangrijke elementen uit de beheervisie rond duurzaam bosbeheer in openbare bossen en de 

criteria voor duurzaam bosbeheer 

Doelstelling Actuele toestand in plange-

bied 

Mogelijke maatregelen 

Selectieve en variabele hoogdunning i.f.v. een structuurrijk en gevarieerd bosbeeld 

Aandacht voor toekomstbomen, voorrang 

voor inheemse soorten.  

Nagenoeg het volledige plangebied 

bestaat uit inheems loofhout  

� aanduiden en vrijstellen van 

toekomstbomen in aanplanten 

� hoogdunning in homogene 

Beukenbestanden 

Schade door bosexploitatie beperken 

Schade aan bomen beperken, vaste rui-

mingstracés gebruiken, niet exploiteren in 

kwetsbare boszones, aangepaste schoon-

tijd, erkende bosexploitanten, lastenboek, 

milieuvriendelijke oliën en brandstoffen, …  

Het grootste deel van het bos is 

bijzonder gevoelig aan exploitatie  

� vaste ruimingspistes 

� geen exploitatie in kwetsbare 

zones 

� gebruik licht materiaal of manu-

eel uitdragen van hakhout 

Natuurlijke processen als uitgangspunt 

Ten minste 20% van de totale bosop-

pervlakte moet bestaan uit of in omvor-

ming zijn naar gemengde bestanden
8
 

o.b.v. inheemse en standplaatsgeschik-

te boomsoorten 

Het volledige plangebied bestaat uit 

inheemse gemengde bestanden 

� selectieve hoogdunning toe-

passen om dominantie Beuk te 

beperken 

� inheemse soorten bevoordelen 

                                                                    
7
 B.Vl.R. 27/6/2003 tot vaststelling van de criteria voor duurzaam bosbeheer voor bossen gelegen in het Vlaamse Ge-

west.  
8
 gemengde bestanden = bestaan uit min. 2 boomsoorten en de hoofdboomsoort neemt max. 80% van het grondvlak in 

(dus min. 20% inheemse boomsoorten) of minder (of 80% van totale stamtal voor bestanden jonger dan 30 jaar) 
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Doelstelling Actuele toestand in plange-

bied 

Mogelijke maatregelen 

Omvorming homogene exotenbestanden 

tot gemengde bestanden met min. 30% 

van de bedekkingsgraad of het grondvlak 

uit inheemse loofboomsoorten.  

In alle bestanden bestaat het 

grondvlak uit minstens 50% in-

heems loofbomen 

nvt 

Verhogen van het aandeel open plek-

ken in bossen: een oppervlakte van 5-

15% van de totale oppervlakte van het 

bosdomein (indiv. opp. max. 3 ha).  

De oppervlakte permanent open 

plekken bedraagt 12% inclusief de 

graslanden 

� openhouden open plekken door 

maaibeheer in graslanden en ruig-

tes 

� creëren van zoom-mantel-

vegetaties 

Minimum een aantal oude bomen behou-

den in bestanden
9
. 

Er zijn verschillende oude Beuken 

en populieren aanwezig.  

� een aantal boszones of bomen 

worden uit exploitatie genomen  

Het totale houtvolume als dood hout 

(staand + liggend) moet voldoende hoog 

zijn (richtcijfer min. 4%).  

Het aandeel staand en liggend 

dood hout is in de bestanden buiten 

het valleigebied erg laag (<0,5% 

van het volume).  

� beschadigde of dode bomen 

laten staan;  

� minderwaardige bomen niet 

verwijderen;  

� dood hout niet verwijderen uit 

moeilijke exploiteerbare of kwets-

bare zones;  

� actief verhogen aandeel dood 

door laten liggen van deel gekapte 

bomen.  

Maximaal natuurlijke verjonging stimu-

leren. 

  

Aanplantingen met plantsoen van lokale 

autochtone herkomst 
10

.  

Gebruik van erkende zaadbestanden voor 

meer algemene bossoorten.   

Niet alle recente aanplantingen 

werden uitgevoerd met inheemse 

soorten en materiaal van gekende 

origine (wel in private bestanden).  

� bij de aanplant van bosranden 

enkel gebruik maken van plant-

goed van autochtone herkomst 

Aandacht voor bosdifferentiërende ele-

menten (bronnen, poelen, open plekken, 

rand- en overgangsituaties):  

Bosranden, houtkanten, poelen zijn 

aanwezig maar kunnen door speci-

fiek beheer in kwaliteit en opper-

vlakte toenemen.  

� aangepast beheer voor speci-

fieke biotopen 

� aanleg en onderhoud van poe-

len, houtkanten en 

(knot)boomrijen.  

3.1.2 Algemene visie 

De globale visie voor het Hasseltbos kan in vijf basisprincipes worden samengevat. Deze leg-

gen de link tussen de verschillende bosfuncties en de criteria voor duurzaam bosbeheer. Het 

betreft: 

1. Een streven naar een duurzame houtoogst met aandacht voor inheems kwaliteitshout. 

2. Verhogen van de globale ecologische waarde van het bos door een keuze voor inheemse 

en streekeigen soorten, aandacht voor dood hout en licht in het bos en een biotoopgericht 
beheer rond open plaatsen, bosranden en natte zones. 

3. Een maximale maar duurzame invulling van de maatschappelijke vraag naar sociaal-
recreatief en educatief medegebruik van het bos. 

4. Via aangepast beheer of nulbeheer voldoen aan de lokaal specifieke schermfunctie die het 
bos vervult. 

                                                                    
9
 Richtinggevend: 1 groep van 500 m² in bestanden tot 2 ha, 1 groep van 1.000 m² in bestanden van 2-4 ha. Min. 10 

bomen/ha.  
10

 Categorie 1: autochtone herkomst niet primordiaal voor o.a. Zomereik, Beuk, Gewone es en Zwarte els; Categorie 2: 

gebruik van autochtone Vlaamse herkomsten aangewezen: Eénstijlige meidoorn, Wilde lijsterbes, Wintereik, Sporke-
hout, …Categorie 3: zeldzame soorten waarvan geen aanplantingen meer worden uitgevoerd in de toekomst: o.a. Iep 
sp. Wilde appel, Mispel, Gelderse roos, Wilde kardinaalsmuts en Europese vogelkers.  



Beheerdoelstellingen 

 

Pagina 57 van 107

 

 

5. De instandhouding van de verschillende habitattypes van de Speciale Beschermingzone 

waarin het plangebied is gelegen. 

Gezien de historische context, de landschappelijke en floristische waarde en potentie worden 

een aantal graslanden in het alluviaal gebied opengehouden. Deze graslanden krijgen een be-

heer dat gericht is op het instandhouden en verbeteren van natte hooilandvegetaties en natte 

ruigten.  

Streefdoel is om op middellange termijn de bosgebieden van het Hasseltbos en het Parkbos 

beter met elkaar te verbinden. Binnen de perimeter van het reservaat Parkbos (gelegen ten wes-

ten van de N42) wordt op termijn gestreefd naar een hoog aandeel bos. Op de hellingen zal dit 

bestaan uit drogere bostypes en halfopen zones terwijl in het alluviaal gebied van de Parkbos-

beek dit zal bestaan uit nattere bostypes met de beek als centrale ader erdoor. Ten oosten van 

de N42 wordt er verder gestreefd naar uitbreiding van ecologisch waardevol bos. Op de hellin-
gen zal dit vooral bestaan uit gevarieerd en structuurrijk bos van het type ‘Atlantisch neutrofiel 

Beukenbos’ met veel voorjaarsflora. Op termijn moet kolonisatie van Wilde hyacint van het wes-

telijk naar het oostelijk deel mogelijk zijn. In het valleigebied van de Parkbosbeek wordt verder 
alluviaal en structuurrijk bos van het type ‘Beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos’ -met even-

eens heel wat voorjaarsflora en elementen van bronbos- ontwikkeld. De N42 en de N8 vormen 

twee belangrijke knelpunten voor een goede ecologische verbinding in de valleigebieden van de 

Parkbosbeek en de Kakebeek. Waar de Parkbosbeek onder de N42 doorgaat, zijn er mogelijk-

heden om op vrij korte termijn een kwalitatieve veilige ecologische doorgang mogelijk te maken. 

Het mogelijk maken van een vlotte recreatieve verbinding tussen het Hasseltbos en het Park-

bos en een goede ecologische verbinding ter hoogte van de N8 zal ingrijpende maatregelen 

vereisen zoals bijvoorbeeld het voorzien van een bijkomende ondertunneling. In eerste fase kan 

de bestaande ondertunneling worden geoptimaliseerd als faunapassage door het beter gelei-

den naar de tunnel. 

Om de landschappelijke waarde en de ecologische verbindingsfunctie te verbeteren, zouden 

vanuit de hellingen naar de kouters en op de valleirand houtkanten en/of bomenrijen kunnen 

worden voorzien. 

Gezien de hoge ecologische waarde van het Hasseltbos en de bescherming als Speciale be-

schermingszone is de ecologische functie de belangrijkste functie binnen de openbare eigen-

dommen van het Hasseltbos. Recreatie en bosbouw zijn nevenfuncties.  

In het deel privaat bos is de ecologische functie minstens evenwaardig aan de economische 

functie.  

 

3.2 Beheerdoelstellingen m.b.t. tot de economische 
functie 

Door de versnipperde en beperkte oppervlakte, de kwetsbaarheid en de moeilijke exploitatie in 

het plangebied van het Hasseltbos is de economische functie, zeker in het openbaar deel, on-

dergeschikt. Dit sluit niet uit dat kappingen worden uitgevoerd waarbij een economische op-

brengst wordt gerealiseerd. Dit wordt echter gezien als een gevolg dan wel als een doel op zich. 

3.2.1 Kapkwantum 

In het plangebied wordt binnen de planperiode beperkt kappingen uitgevoerd, namelijk: 

• Eénmalige dunning in de homogene Beukenbestanden. 

• Kleinere groepenkap in een homogeen Beukenbestand. 

• Selectieve dunning van Lork en deels Beuk in de gemengde loofhoutbestanden op de hel-
ling. 

• Dunning in de aanplanten met Es en Zoete kers met aanduiding van toekomstbomen. 

• Hakhoutbeheer van de Es- en Hazelaarbestanden op de helling. 

 



Beheerdoelstellingen 

 

Pagina 58 van 107

 

 

Er wordt een jaarlijks kapkwantum vastgelegd, dat de gemiddelde jaarlijkse houtaanwas niet 

overschrijdt. De jaarlijkse aanwas verschilt naargelang de soort. Aan de hand van de oppervlak-

te die verschillende boomsoorten innemen, is de totale jaarlijkse volumeaanwas geschat voor 

de bosbestanden. Daarvoor werden de voornaamste boomsoorten weergegeven en werden de 

andere soorten in de groep inheemse loofbomen ingedeeld. Op basis van de boomhoogte werd 

de standplaatsboniteit per soort bepaald en de gemiddelde jaarlijkse aanwas bepaald. Zeker de 

hellingsgronden met de drogere leembodems zijn gunstig voor een hoge aanwas. 

Tabel 3.21. verwachtingen lopende jaarlijkse aanwas 

Boomsoorten(groep) 
lopende jaarlijkse aanwas 

(m
3
/ha/jaar) 

Opp. (ha) 
totale lopende jaarlijkse aanwas 

(m
3
/jaar) 

Beuk 7 3,92 27,44 m³ 

Es 6 2,09 12,54 m³ 

Inheemse loofbomen 6 4,36 26,16 m³ 

Lork 10 0,22 2,2 m³ 

Populieren 12 1,24 14,88 m³ 

Totaal  11,83 83,22 m³ 

 

Op basis van de berekeningen in Tabel 3.21 wordt de jaarlijkse aanwas in de bosbestanden 

(excl. de recente aanplanten) van het plangebied op ongeveer 83 m
3
 of 7,0 m

3
/ha/jaar geschat.  

Dunningsachterstand 

Op basis van het gemeten bestandsvolume en de oppervlakte van de bestanden waar zal wor-

den gekapt, zijn in Tabel 3.22 de na te streven volumes weergegeven. Hieruit blijkt dat binnen 

de planperiode ongeveer 1.091 m³ moet worden gekapt om de dunningsachterstand weg te 

werken.  

Tabel 3.22: huidige en na te streven houtvolumes per bestand en dunningsachterstand 

Bestand 0pp. (ha) 

huidig volume 

(m³/ha) 

huidig volume 

per bestand (m³) 

na te streven 

volume (m³/ha) 

na te streven 

volume per be-

stand (m³) 

te kappen dun-

ningsachter-

stand (m³) 

1a 2,19 390 854 400 876 0 

2a 1,23 793 975 400 492 483 

2b 1,01 600 600 400 400 200 

2c 3,43 230 789 140 480 309 

2d 2,06 398 820 350 721 99 

totaal 9,92 382 4.038 m³ - 2.969 m³ 1.091 m³ 

 
Te kappen volumes 

In Tabel 3.23 is er een verdere detaillering gebeurd naar de werkelijk uit te voeren kappingen 

binnen de verschillende bestanden. Er wordt geschat dat er tijdens de planperiode ongeveer 

870 m³ zal worden gekapt of een kapkwantum van 5,0 m
3
/ha/jaar. Dit kapkwantum zal de ge-

middelde jaarlijkse aanwas van 7,0 m
3
/ha/jaar niet overschrijden. 

Bijkomend wordt nog de populierenrij op de noordrand van bestand 1b gekapt (± 25 populieren of 

± 50 m³) en het hout dat vrijkomt bij het dunnen van de Essen in bestand 4a.  

Tabel 3.23. verwachte kapvolumes binnen planperiode 

soort kapping bestanden 0pp. (ha) Kapvolume (m3
) 

door hoogdunning (1x) 2a,2b,2d 2,88 420 m³ 

door groepenkap  2a 0,43 340 m³ 

door selectieve hoogdunning (1x) 1a,2b,2c 2,76 85 m³ 

door hakhout (1x) 2c 2,62 25 m³ 

Totaal  8,69 870 m³ 
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Kappingen worden gekoppeld aan beschermende exploitatievoorwaarden en voorzorgsmaatre-

gelen die bodemverdichting, erosie en andere schade aan kwetsbare bosbodems en schade 

aan kwetsbare (voorjaars)flora tot een minimum moeten beperken. Bodembeschadiging verhin-

dert een natuurlijke regeneratie van standplaatsgeschikte soorten en kan belangrijke erosie 

veroorzaken in het plangebied dat grotendeels in een zeer gevoelige zone is voor erosie en 

grondverschuivingen.  

Een duurzame houtoogst vereist dus dat kwetsbare zones worden gespaard en/of aangepaste 

exploitatietechnieken worden toegepast. 

Meer in het bijzonder betekent dit: 

� Tijdens de planperiode wordt slechts éénmaal een (selectieve) hoogdunning uitgevoerd. 

� Gebruik van vaste uitsleeppistes en stamstapelplaatsen in de te exploiteren boszones 
waarbij kwetsbare zones worden vermeden of oprijplaten worden gebruikt. 

� In de hakhoutzone wordt het hout met licht materiaal (Iron horse of lichte rupsdumper) of 

manueel afgevoerd. Zeker in de zones met de velden Bosanemoon dient uiterst 

omzichtig geëxploiteerd te worden. 

De verkoop van dunningsproducten gebeurt zowel aan professionele bosontginners als aan 

particulieren (verkoop van kleine loten (< 50m³) aan de bevolking). De kwaliteit van de producten die 

aan particulieren wordt verkocht zal vooral dienen als brandhout. Bij kappingen in enkele loof-

houtbestanden kan er een beperkt aandeel kwaliteitshout van vooral Beuk bekomen worden.  

 

Bij goedkeuring van voorliggend uitgebreid bosbeheerplan, opgesteld volgens de Criteria duur-

zaam bosbeheer, wordt de procedure voor de erkenning als FSC-hout ingezet en kan het hout 

normaliter als FSC-gelabeld hout worden verkocht.  

3.2.2 Jacht 

In het openbaar deel is er geen verpachting van de jacht.  

Wel kan er bestrijding van schadelijke soorten binnen de regels van de jachtwetgeving 

plaatsvinden. In het Hasseltbos kan dit ondermeer het geval zijn voor het Konijn. Binnen de 

planperiode kan door hoge populatiedichtheden van Ree of eventueel Wild zwijn schade 

optreden buiten het openbaar bos. Indien dit zou optreden, kan er onder strikte voorwaarden 

tijdelijk jacht toegelaten worden op grofwild.  

In het privaat deel (bestanden 4a en 4b) wordt gejaagd door de eigenaar.  

 

3.3 Beheerdoelstellingen m.b.t. tot de ecologische 
functie 

Het Hasseltbos heeft ondanks zijn vrij geïsoleerde ligging een hoge ecologische waarde. De 

soortensamenstelling van de bosbestanden is grotendeels inheems en op floristisch en 

faunistisch vlak komen interessante en zeldzamere soorten voor. 

De ecologische kwaliteiten en potenties van het gebied worden door verschillende beleidsplan-

nen en wettelijke beschermingen benadrukt, zo onder meer: 

o grotendeels aangeduid als Habitatrichtlijngebied in kader van de Europese Speciale be-

schermingszones met de aanwezigheid van een prioritair habitat. 

o grotendeels aangeduid als Grote Eenheid Natuur in kader van het Vlaams Ecologisch Net-

werk. 

o op de Biologische waarderingskaart staat het bosgebied als biologisch zeer waardevol inge-

tekend. 

Het Hasseltbos is dan ook belangrijk gezien de aanwezigheid van een bijzonder goed ontwik-

keld Atlantisch bostype, namelijk het Atlantisch neutrofiel Beukenbos (Endymio-Carpinetum) met 
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fragmenten van bronbos (Goudveil-Essenbos of Carici remotae-Fraxinetum) erin. Tevens is er in het 

alluviaal gebied een goed ontwikkeld Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinetum) aanwezig met ele-

menten van goed ontwikkeld elzenbroekbos (Macrophorbio-Alnetum) in de kwelzones.  

Het Hasseltbos is sinds minimaal 200 jaar nagenoeg permanent bebost en heeft zo reeds een 

eeuwenlange ontwikkeling als ‘oud bos’. In een groot deel van het Hasseltbos zijn dan ook oud-

bosplanten aan te treffen waarvan zowel de diversiteit van soorten als de bedekking opvallend 

hoog is. 

Met de beoogde beheerdoelstellingen wordt ernaar gestreefd om de waardevolle elementen te 

behouden en te versterken. Dit wordt als volgt vertaald in beheerdoelstellingen: 

3.3.1 Natuurgetrouw bosbeheer 

In het openbaar deel is de ecologische functie het belangrijkst en wordt het bosbeheer dan ook 
daarop afgestemd.  

3.3.1.1 Ontwikkeling van natuurlijke bostypes 

In nagenoeg alle bestanden is de soortensamenstelling van boom- en struiklaag grotendeels 

inheems en standplaatsgeschikt of is er in de aftakelende populierenbestanden een volledig 

inheemse nevenetage aan het doorgroeien. In een groot deel van de bestanden is de opbouw 

gevarieerd en structuurrijk zodat een spontane natuurlijke ontwikkeling wenselijk is om de 

natuurlijke bosopbouw en ecologische waarde ten volle te laten ontwikkelen. Zo wordt in een 

aanzienlijk deel van het plangebied een nulbeheer ingesteld.  

In enkele bestanden dient eerst door selectieve dunning van Beuk en eventueel Tamme 

kastanje de een te sterke aanwezigheid van deze soorten te worden teruggedrongen. Zo wordt 

een betere uitgangssituatie bekomen voor de verdere spontane ontwikkeling van de natuurlijke 

bostypes (en hun kensoorten) als het Atlantisch neutrofiel Beukenbos op de hellingen, het 

Vogelkers-Essenbos en de elzenbroekbossen in het valleigebied. 

In enkele homogene Beukenbestanden worden intensievere dunningen uitgevoerd om een 

betere opbouw van de bestanden te verkrijgen. Er wordt in deze bestanden gestreefd naar 

natuurlijke verjonging met gewenste soorten als Es, Esdoorn, … Indien deze natuurlijke 

verjonging onvoldoende is, wordt ingeplant met goede strooiselverterende soorten als 

Haagbeuk, Es, Winterlinde en Hazelaar. Een hoog aandeel van soorten die een goede 

strooiselvertering hebben -en bijgevolg een geschikte humus vormen- is belangrijk om de 

populaties oud-bosplanten in het Hasseltbos te behouden en te laten uitbreiden. 

In bestand 2c is er in het zuidelijk deel ouder hakhout van Es aanwezig en centraal in het 

bestand is er een omvangrijke zone met nagenoeg enkel Hazelaar aanwezig. Beide zones 

worden als hakhout beheerd om de structuur in het bos te verhogen, de voorjaarsflora met 

grote velden Bosanemoon maximaal te behouden en kansen te geven aan vogels van 
struwelen (o.a. Tuinfluiter) en structuurrijk bos (Matkop, Tortel). 
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foto links: bestand 1c kan verder spontaan ontwikkelen – foto rechts: Beukenbestand in 2c wordt gedund en het 

Hazelarenbestand ten westen ervan wordt beheerd als hakhout 

3.3.1.2 Ontwikkeling van bosranden en houtkanten 

Er zijn verschillende oude houtkanten met waardevolle autochtone genenpopulaties aanwezig. 

Deze worden maximaal behouden en beheerd. Tevens worden zuidgerichte bosranden ontwik-

keld. Deze geleidelijke bosovergangen zijn bijzonder waardevol voor onder meer bedreigde 

dagvlinders als Kleine ijsvogelvlinder, Keizersmantel die in 2010 in het nabijgelegen Parkbos 

werd waargenomen en ook Rouwmantel en Grote vos. Ook voor het behoud van de aanwezige 

autochtone genenpopulaties van lichtminnende struiken als Bosroos, Heggenroos, Rode kor-

noelje, … in het Hasseltbos zijn deze bosovergangen belangrijk.  

Langs de holle weg Heikouter wordt in de bosrand gestreefd naar het behoud en uitbreiding van 

soorten als Gewone agrimonie en Kluwenklokje. 

3.3.1.3 Dood hout en dikke bomen 

Momenteel bestaat slechts 0,2% van het houtvolume uit staand dood hout, liggend dood hout is 

er -zoals in bestand 1c- meer aanwezig,. Om tegen het eind van de planperiode het streefcijfer 

van 4% te kunnen bereiken, worden een aantal maatregelen genomen zoals het laten liggen 

van enkele dikkere gekapte Beuken en het voeren van een nulbeheer in enkele bestanden. 

3.3.2 Open plekken 

2,05 ha of 12% van het plangebied bestaat uit open plekken. Deze open plekken bestaan voor-

al uit ruigtes en valleigraslanden die verder worden verder opengehouden en natuurgericht be-

heerd.  

Het is de doelstelling om in het valleigebied van de Parkbos- en Kakebeek interessante natte, 

mesotrofe hooilandvegetaties en vegetaties van natte ruigten verder te ontwikkelen. In bestand 

1b wordt naast het behoud van de oud-bosplanten een natte ruigtevegetatie beheerd met inte-

ressante soorten als Reuzenpaardenstaart, Ruw walstro, … In het grasland in bestand 3b wordt 

de vochtige hooilandvegetatie met soorten als Echte koekoeksbloem, Lidrus, Moeraswalstro, 

Pinksterbloem, … verder beheerd. 

Op de oostrand van bestand 2e wordt een 30 m brede strook als extensief hooiland beheerd. 

Streefdoel is om hier een bloemenrijke vegetatie van Glanshaverhooilanden te ontwikkelen. 

3.3.3 Soortgerichte doelstellingen 

• Om de kans te verhogen dat Vuursalamander zich in en rond het Hasseltbos zich zou ves-

tigen, worden langs de bronbeken enkele kleine, schaduwrijke bospoelen aangelegd. Ook 

in een grasland wordt een betere voortplantingsplaats gecreëerd voor onder meer Vinpoot-, 
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Alpenwater- en Kleine watersalamander, soorten die momenteel allen voorkomen in het 

Parkbos.  

• Het aanleggen van lichtrijke bosranden moet de aanwezige populaties van Bosroos, Heg-

genroos en Rode kornoelje behouden en laten uitbreiden. Dergelijke bosranden zijn ook 

aantrekkelijk voor zeldzame dagvlinders als Kleine ijsvogelvlinder en Keizersmantel die 

reeds in de omgeving zijn waargenomen.  

• Het nulbeheer en behoud van oude bomen is gunstig voor holenbroeders als spechten (o.a. 

Middelste bonte specht), Boomklever en ook de rode lijstsoort Matkop. Het behoud van de 

oude bomen en ook de populieren is belangrijk en aantrekkelijk voor boombewonende 

vleermuizen als Gewone grootoorvleermuis, Gewone baardvleermuis, Ruige dwergvleer-

muis, Rosse vleermuis,  …  

3.3.4 Instandhouden en ontwikkelen van habitats binnen de Habitatricht-
lijngebied 

Het openbaar deel van het Hasseltbos is nagenoeg volledig in SBZ-gebied en namelijk in Habi-

tatrichtlijngebied gelegen. 

Binnen het SBZ in het plangebied is er geen mogelijkheid tot uitbreiding van het type 9130 of 
het Atlantisch neutrofiel Beukenbos. Wel is er buiten het SBZ mogelijkheid tot uitbreiding van dit 

waardevol bostype, namelijk in de jonge aanplant en opslag in bestand 2e. Gezien dit bostype 

minstens 150 jaar nodig heeft om volwaardig te ontwikkelen, zal tegen het eind van de planpe-

riode nog maar een aanzet zijn tot ontwikkeling van dit bostype. Gezien de aanwezigheid van 

een goed ontwikkelde vorm in het aangrenzend bestand 2c is er goede potentie van migratie 

van onder meer voorjaarsflora naar bestand 2e. 

Er is een beperkte uitbreiding in het openbaar deel mogelijk van het prioritair habitattype 91E0 

in bestand 1b waar de jonge aanplant (0,2 ha) van Es en Zwarte els kan ontwikkelen tot het sub-
type Beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos. Migratie van kensoorten en oud-bosplanten vanuit 

de aangrenzende bestanden is goed mogelijk en is te verwachten dat tegen het eind van de 

planperiode het bestand al duidelijk in de richting van het Vogelkers-Essenbos zal geëvolueerd 

zijn. 

Buiten de SBZ is er goede potentie in de private bestanden 4a en 4b. Deze voormalige gras-

landen zijn gelegen in het alluviaal gebied van de Kakebeek en zijn ingeplant met standplaats-

geschikte soorten. Op de oostrand van bestand 4a is reeds Speenkruid en Gevlekte aronskelk 

aanwezig en het is te verwachten dat tegen het eind van de planperiode de kensoorten en oud-

bosplanten zich verder in die twee bestanden zullen verspreiden en er zich een jong stadium 

van het gewenste bostype zal hebben ontwikkeld.  

Tabel 3.24: huidige en gewenste oppervlakte habitats binnen het huidig openbaar deel Hasseltbos 

Habitattype 
huidig areaal 

binnen SBZ 

huidig areaal 

buiten SBZ 

gewenst 

areaal tegen 

2030 binnen 

SBZ 

areaal tegen 

2030 buiten 

SBZ 

9130 Beukenbossen van het type 

Asperula-Fagetum 
8,3 ha 0,2 ha 8,3 ha (1,37 ha) 

91E0* Alluviale bossen met Alnion 

glutinosa en Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

1,9 ha 0 ha 2,1 ha 2,1 ha 
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3.4 Beheerdoelstellingen m.b.t. tot de sociale en 
educatieve functie 

Het Hasseltbos kent momenteel een beperkt recreatief gebruik en dan vooral als wandelbos. 

Een duurzaam recreatief gebruik van het bos wordt tijdens de looptijd van het beheerplan ver-

der uitgebouwd.  

Dit houdt in dat een bestaand pad door het bos wordt voorzien als een gecombineerd fiets- en 

ruiterpad.  

Gezien het voorziene pad gevoelig is aan erosie worden er geen georganiseerde tochten door 

het bos toegelaten en is het doelpubliek vooral de individuele MTB-er of ruiter.  

Verder wordt er een wandellus in en rond het Hasseltbos uitgebouwd. Zo zal er kunnen worden 

gewandeld van de holle weg Heikouter tot aan de buurtweg op de noordgrens van het bos, via 

een kort stuk langs de straat Gapenberg opnieuw een onverhard pad dat het bos in loopt. Een 

deel van de noordelijke buurtweg is momenteel nog niet toegankelijk. 

Door het bijkomend plaatsen van toegankelijkheidsborden wordt gemotoriseerd verkeer langs 

de Heikouter (tenzij aangelanden) en in het bos verboden. Door het gericht plaatsen van enkele 

barelen wordt er naar gestreefd om illegale betreding met quads, moto’s, … zoveel mogelijk te 

beperken.  

Er wordt geen parking binnen het plangebied voorzien maar langs de N8 aan het begin van 

Heikouter zijn er mogelijkheden om te parkeren. 

De paden worden begaanbaar gehouden maar niet verhard. Het deel van het fiets- en ruiterpad 

ten westen van bestand 2c wordt regelmatig gecontroleerd om na te gaan of er geen erosie op-

treedt. 

Gezien de onveiligheid wordt er momenteel geen recreatieve verbinding voorzien tussen het 

Hasseltbos en het Parkbos. Dergelijke verbinding is echter wenselijk en kan maar gerealiseerd 

worden als er ter hoogte van het kruisen van de Parkbosbeek met de N42 een nieuwe onder-

doorgang kan worden gerealiseerd.  

De educatieve functie wordt versterkt door het voorzien van twee infopanelen aan de toegan-

gen (Gapenberg, Heikouter) naar het bosgebied. Op deze panelen wordt een overzichtskaart van 

het Hasseltbos weergegeven en worden bondig enkele waardevolle elementen (kwelzones, voor-

jaarsflora, …) van het Hasseltbos toegelicht. 

Gezien de kwetsbaarheid van grote delen van het bosgebied en de geringe behoefte die er 

aanwezig is, wordt er momenteel geen speelbos binnen het plangebied voorzien. Wel kan er 

aansluitend of in de directe omgeving van het Hasseltbos door bosuitbreiding op de helling of 

kouter eventueel een speelbos worden voorzien.  

 

 

3.5 Beheerdoelstellingen m.b.t. tot de milieube-
schermende functie 

Het volledige plangebied vervult een zeer belangrijke schermfunctie. Door de ligging van het 

bos in een reliëf- en (grond)waterrijk gebied beschermen de bomen en struiken met hun wortel-

gestel de bodem tegen erosie en tegen grondverschuivingen. Ook de nutriënteninspoeling, 

vanaf de landbouwpercelen naar de kwelzones en bronbeekjes toe, wordt door het bos gebuf-

ferd. De bossen hebben bovendien een sterk regulerende impact op het grondwater. Ze zorgen 

ervoor dat het neerslagwater tijdelijk opgehouden wordt en geleidelijk aan de vrije loop krijgt. 

Ook de valleigebieden van de Parkbosbeek en Kakebeek hebben een natuurlijke bufferende 

werking bij hevige neerslag. 
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3.6 Beheerdoelstellingen m.b.t. tot de wetenschap-
pelijke functie 

De actuele wetenschappelijke functie van het Hasseltbos is beperkt tot onderzoek naar carnivo-

ren door het INBO. De vangkooi voor Vos in bestand 2d wordt behouden en verder onderhou-

den zodat het onderzoek naar carnivoren ook in de toekomst kan worden verder gezet.  

 

Gezien de reeds aanwezige hoge ecologische waarde van het gebied en door de maatregelen 

die zullen genomen worden om de ecologische functie nog te versterken, zijn echter wel be-

langrijke wetenschappelijke potenties aanwezig. De beheermaatregelen die genomen worden 

en onder meer specifieke (zeldzamere) habitats en fauna bevoordelen, kunnen immers weten-

schappelijk opgevolgd en onderzocht worden. Zo kan de ontwikkeling en verspreiding van de 

populaties oud-bosplanten in het plangebied die in 2010 gedetailleerd in kaart zijn gebracht, op 

regelmatige tijdstippen worden opgevolgd en het gevoerde beheer worden geëvalueerd. 

 

Ook de aanwezigheid van een vrij intacte gradiënt van kouter tot valleigebied en het voorkomen 

van kwelzones bieden interessante perspectieven voor onderzoek naar bijvoorbeeld grondwa-

terstromingen (in het verleden werd reeds door een onbekende instantie een raai met peilbuizen ge-

plaatst). 

 



Beheermaatregelen 

 

Pagina 65 van 107

 

 

4 Beheermaatregelen 

4.1 Bosverjonging 

Bijna 1/3
de

 van het plangebied bestaat uit bosbestanden met een leeftijd jonger dan 20 jaar en 

nog eens bijna 1/3
de

 zit in de leeftijdsklasse van 41 tot 60 jaar. Er wordt dan ook maar beperkt 

bijkomende verjonging voorzien in het plangebied.  

Enkel in bestand 2a en bestand 2b en het klein beukenbestand in 2c zullen er door groepenkap 

of sterkere dunning open plekken in de homogene Beukenbestanden ontstaan die spontaan 

kunnen ontwikkelen of vooral zullen worden ingeplant met standplaatsgeschikt inheemse loof-

boomsoorten die een goed afbreekbaar strooisel hebben zoals Gewone es, Haagbeuk, Winter-

linde (klein aandeel) en Hazelaar. De aanplant gebeurt met plantmateriaal van autochtone her-

komst. De in te planten zones zullen maximaal 1,0 ha bedragen. 

 

4.2 Bosomvorming 

Reeds meer dan 90% van het plangebied bestaat uit bosbestanden met inheemse soorten. Er 

zullen dan ook geen bosomvormingen op korte termijn gebeuren door bijvoorbeeld groepen-

kappen maar wordt er geleidelijk gestreefd naar meer gemengde bestanden of kunnen de po-

pulierenbestanden verder spontaan ontwikkelen.  

 

4.3 Bebossingswerken 

In de komende 20 jaar zijn er geen bebossingen (= creëren van bos waar er voordien geen bos was) 

voorzien in het plangebied zelf.  

 

Binnen de grenzen van het plangebied worden de huidige open plekken behouden en is er 

geen bosuitbreiding. Wel zijn er in de omgeving van het plangebied nog mogelijkheden tot bos-

uitbreiding. In voorkomend geval is een bebossing met als hoofdsoorten Gewone es en Zo-

mereik, naast soorten als Zwarte els, Zoete kers, Haagbeuk en Winterlinde (>10% aandeel), het 

meest aangewezen. In de struiklaag is Hazelaar een geschikte soort. Het gebruik van plantma-

teriaal van autochtone herkomst is voor de boomsoorten wenselijk en voor de struiksoorten een 

vereiste. 

 

4.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 

4.4.1 Snoeien 

In de aanplanten in de private bestanden 4a en 4b worden de toekomstbomen (Essen en Zo-

mereiken) eventueel opgesnoeid zodat een takvrije stam van ongeveer 7 m wordt bekomen.  

 

In de aanplant in bestand 2e wordt rond 2020 een zuivering of eerste dunning uitgevoerd.  
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4.4.2 Exotenbestrijding 

In het Hasseltbos zijn maar weinig uitheemse struik- en boomsoorten aanwezig. Omdat Tamme 

kastanje en Gewone esdoorn gevestigde waarden in het bos zijn geworden, worden ze niet als 

te bestrijden soorten beschouwd. Bij te sterke uitbreiding van Tamme kastanje kan het aandeel 

door een hakhoutbeheer beperkt of teruggedrongen worden. De oude populieren die vooral op 

de oostrand van het bos voorkomen, kunnen behouden blijven. 

 
Boomlaag 

Invasieve boomsoorten komen weinig voor in het plangebied. Enkel op de noordrand van be-
stand 4a staat er een nog vrij jonge Amerikaanse eik die best wordt gekapt om verdere ver-

spreiding tegen te gaan. De kleinere groep Acacia in bestand 2c wordt voorlopig niet bestreden, 

indien er uitbreiding zou plaatsgrijpen, worden ze toch bestreden (behandeling met glyfosaat). 

 
Struiklaag 

De aanwezigheid van probleemsoorten in de struiklaag is beperkt tot een kleine groep met 
Sneeuwbes net ten noorden bestand 2a op de grens met het privaat bestand en een enkele 

struik met Laurierkers in bestand 1a. Om verder verspreiding te vermijden, wordt deze soorten 

verwijderd (gekapt en/of manueel uitgetrokken).  

 
Kruidlaag 

Langs de holle weg is er groeiplaats met Japanse duizendknoop aanwezig. Om verdere ver-

spreiding te vermijden, wordt de soort hier bestreden. Dit kan hier gebeuren door maaien of be-

ter het afdekken met worteldoek. Op twee plaatsen aan de rand van het plangebied komt de 

tuinsoort Bonte gele dovenetel voor. Om verdere verspreiding te vermijden, wordt deze soort 

manueel uitgetrokken of afgedekt met worteldoek.  

Langs de Kakebeek komt in bestand 3b veelvuldig Reuzenbalsemien voor. Deze moeilijk te be-

strijden soort wordt onder controle gehouden door de zone jaarlijks mee te maaien. 

Verder wordt er op toegezien dat er geen tuinafval in en rond het plangebied blijft liggen om te 

vermijden dat tuinsoorten of uit tuinen afkomstige exemplaren als Bonte gele dovenetel, Han-

gende zegge, … zich in het Hasseltbos zouden verspreiden. 

 

4.5 Kapregeling 

Volgende kappingen worden in het plangebied uitgevoerd, zie ook Tabel 4.26 en kaart 4.1a: 

 

4.5.1 Hoogdunning 

In de homogenere en oudere bosbestanden wordt nog één hoogdunning binnen de planperiode 

uitgevoerd. De omlooptijd bedraagt normaliter 12 jaar in deze bestanden, maar zal er binnen de 

looptijd van het beheerplan maar éénmalig in deze bestanden worden gedund. 

In volgende bestanden wordt een hoogdunning uitgevoerd: 

• Bestand 2a: in het centrale en oostelijk deel van dit homogene Beukenbestand (0,79 ha) 

wordt een dunning van de Beuken uitgevoerd waarbij de rij zware Beuken langs de noord-

rand worden behouden. Er wordt vooral gedund in de Beuken met een omtrek tussen de 

200 en 250 cm en wordt het grondvlak met ongeveer 40% gereduceerd tot ongeveer 35 

m²/ha. De eventueel ontstane open plekken (vanaf 0,2 ha) worden bij onvoldoende natuurlij-

ke verjonging ingeplant met inheemse loofbomen (Gewone es, Haagbeuk, Winterlinde (10%), 

Hazelaar).  

• Bestand 2b: in de oostelijke helft (0,50 ha) van dit bestand wordt sterk gedund in het homo-

gene Beukenbestand. Bij onvoldoende natuurlijke verjonging de eventuele ontstane open 

plekken ingeplant. 

• Bestand 2d: in het homogeen Beukenbestand (0,44 ha) in het noordwesten wordt sterk ge-

dund en worden ongeveer 20 bomen gekapt. In het klein lorkenbestand (0,23 ha) wordt ook 
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sterk gedund en worden een 10-tal Lorken gekapt. In de rest van het bestand is er een ma-

tige dunning van Beuk met een 15-tal bomen. 

In de iets oudere aanplanten worden dunningen uitgevoerd volgens de toekomstboommetho-

de waarbij bomen die kunnen doorgroeien worden aangeduid. Hier is de omlooptijd 6 jaar. 

Dergelijke dunningen gebeuren in: 

• Bestand 1b: in dit bestand wordt in de aanplant (0,22 ha) van Es en Zwarte els in 2014 een 

dunning uitgevoerd van 25%, de volgende dunning in 2020 zal 20% bedragen net zoals de 

dunningen die daarop volgen. 

• Bestand 2d: de aanplant (0,25 ha) van Zoete kers en Es in dit bestand wordt in de aanplant 

en opslag van Es in 2015 en dunning uitgevoerd van 25%, de volgende dunning in 2021zal 

20% bedragen net zoals de dunningen die daarop volgen. 

• Bestand 2e: in dit bestand wordt in de aanplant en opslag van Es in 2020 een dunning uit-

gevoerd van 25%, bij de volgende dunningen wordt 20% gekapt. 

• Bestand 4a: in deze Essenaanplant wordt in 2011 een eerste dunning van 25% uitgevoerd 

(tot stamtal 750/ha). Daarna worden nog 3 dunningen van 20% uitgevoerd met op het einde 

van de planperiode na te streven stamtal van 400/ha. 

• Bestand 4b: in deze aanplant wordt in 2017 een eerste dunning van 25% uitgevoerd in de 

aanplant van Zwarte els (stamtal na dunning 1.400/ha). In 2020 wordt een dunning van 25% 

uitgevoerd in de Essenaanplant (stamtal na dunning 1.300/ha). In 2023 een dunning van 25% 

in de aanplant van Zomereik en 20% in de Zwarte els (stamtal na dunning 1.100/ha). 

De rij populieren op de noordrand van bestand 1b wordt in 2013 gekapt. Bij voorkeur wordt de 

rij aan de overzijde van het pad, in eigendom van het OCMW van Geraardsbergen, mee ge-

kapt. 

 

4.5.2 Selectieve hoogdunning 

Om de toenemende dominantie van Beuk en deels ook Tamme kastanje ten nadele van onder 

meer Zomereik te beperken, wordt in enkele bestanden binnen de planperiode een éénmalige 

selectieve hoogdunning uitgevoerd, namelijk: 

• Bestand 1a: in dit bestand worden enkele Beuken die Zomereiken gaan overheersen ge-

kapt en blijven ze liggen in het bestand. 

• Bestand 2b: in het centrale en westelijk deel van dit bestand worden enkele Beuken of 

Tamme kastanjes die Zomereiken of Essen gaan overheersen, gekapt en blijven de stam-

men in het bestand liggen. 

• Bestand 2c: in het westelijk deel van dit bestand worden enkele Beuken die Zomereiken 

gaan overheersen gekapt en worden de stammen afgevoerd naar Heikouter. In het meest 

oostelijk deel worden populieren die eventueel kunnen vallen in de aangrenzende private 

bestanden gekapt. De stammen kunnen blijven liggen of worden afgevoerd langs het pad 

op de westrand. 

 

4.5.3 Groepenkap 

Er wordt in bestand 2a een kleinere groepenkap uitgevoerd. De Beuken in het hellend westelijk 

deel (0,43 ha) van dit bestand worden gekapt en wordt er ingeplant met Haagbeuk en Hazelaar. 

 

4.5.4 Hakhoutkapping 

In bestand 2c wordt het deels doorgeschoten hakhout van Es afgezet met een omlooptijd van 

15 jaar. Deze zone van 1,03 ha wordt opgesplitst in 3 houwen (H1,H2,H3) van telkens 0,3 ha. 

De zone met Hazelaar (1,58 ha) wordt ook als hakhout beheerd met een omlooptijd van 15 jaar. 

Op de noord- en westrand wordt in een strook van 20 m geen beheer gevoerd zodat te kappen 
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oppervlakte ongeveer 1,1 ha bedraagt. De zone wordt opgesplitst in 2 houwen van telkens 0,5 

ha. 

Gezien het zeer kwetsbare zones betreft, wordt het vrijgekomen hout met licht materiaal (Iron 

horse of rupsdumper, met een druk van minder dan 250 g/cm²) of manueel uit de bestanden afge-

voerd.  

 

4.5.5 Veiligheidskapping 

Langs de paden, wegen en de grens met private eigendommen worden de zwaardere bomen 

regelmatig opgevolgd en als er een veiligheidsrisico is voor vallende takken of zelfs volledig 

bomen, wordt er overgegaan tot veiligheidskap (takken of volledige boom). 

 

Het overzicht van de kapregeling is weergegeven in Tabel 4.26. 

 

In onderstaande tabel is voor de bestanden waar een (selectieve) hoogdunning wordt uitge-

voerd, weergegeven naar welk aandeel van een boomsoort wordt gestreefd. 

 

Tabel 4.25. huidig (2010) en te bereiken (schatting 2030) per boomsoort 

boomsoort 1a 2a 2b 2d 

 
2010 2030 2010 2030 2010 2030 2010 2030 

Beuk (10%) <10% 100% <80% 50% 40% 74% 50% 

Zomereik 54% 60% - - 10% 20% 4% 10% 

Es 27% 30% - - - 10% - 20% 

Tamme kastanje - - - - 20% <5% - - 

Populier - - - - 20% 20% 18% 15% 

Lork 0 0 0 0 0 0 3% 1% 
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Tabel 4.26: Kapregeling 

Bestand 
Opp 

(ha) 

Hoofdboom-

soort 

aanplant-

jaar 

te kappen 

soort 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

Opmerkingen 

1a 1,60 zE ± 1920 B, tK   Xs                  laten liggen 

0,22 zEls ± 1995 zEls/Es    X     X      X   O   toekomstboom 
1b 

rij pop ± 1970 pop   E                   

2a 1,24 B ± 1920 B   X/Xg                   

2b 1,00 B/tK/pop ± 1920 B   X        Xs           

0,64 B ± 1920 B   Xs                   
2c 

2,13 Es/Hz ± 1950 Es/Hz  H1     H2     H3     H1     

2,06 B ± 1950 B/L     X                 
2d 

0,25 zK ± 1995 zK/Es     X      X      X    toekomstboom 

2e 1,36 Es 2002 Es         X      X      toekomstboom 

4a 1,05 Es 1998 Es X   O   X   O   X   O   X  toekomstboom 

4b 
1,04 Es/zE/zEls 2006 Es/zE/zEls 

      
X 

(els) 
  

X 
(Es) 

  
X 

(zE) 
  

O 
(Es) 

  
O 

(els/ 

zE) 
 toekomstboom 

X = hoogdunning 

Xs = selectieve hoogdunning 

Xg = groepenkap 

H = hakhout 

E = eindkap 

de vermelde oppervlakte heeft enkel betrekking op de zones waar wordt gekapt 
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4.6 Bosexploitatie 

Het grootste deel van het Hasseltbos is bijzonder gevoelig voor betreding en exploitatie. Daar-

om dient de beperkte exploitatie in het plangebied voorzichtig te gebeuren en strikt te worden 

opgevolgd. Zie voor de aanwezigheid van voorjaarsflora kaart 2.9. 

Ruimingspistes 

De exploitatiewegen of ruimingspistes zijn weergegeven op kaart 4.1a. Langs deze ruimingspis-

tes worden gekapte bomen afgevoerd. Er wordt vermeden dat de kwetsbare zones in het plan-

gebied, namelijk de bron- en kwelzones en steile hellingen met machines doorreden worden. 

Indien er toch van dergelijke kwetsbare zones moeten worden doorreden worden oprijplaten 

gebruikt. 

- De afvoer van de gekapte populieren op de noordrand van bestand 1a gebeurt via de 

buurtweg naar de holle weg Heikouter.  

- De afvoer van de gekapte Beuken in bestand 2a, westelijk deel 2b en 2c gebeurt via de 

aanwezige bosweg, door een stuk privaat bos naar het pad dat naar de straat Gapen-

berg loopt.  

- De afvoer van de gekapte Lorken en Beuken in bestand 2d en de dunningshout van de 

bestanden 4a en 4b gebeurt via Heikouter. 

- De afvoer van het afgezet hakhout in bestand 2c gebeurt via het bospad. De afvoer van 

dit hout gebeurt enkel met licht materieel of manueel. 

Gekapte bomen worden zoveel mogelijk met een lier vanop de ruimingspistes uitgetrokken. 

Het pad op de noordrand van bestand 2a is enkel een wandel- en fietspad en moet, indien no-

dig, na bosexploitatie hersteld worden.  

Schoontijd 

In alle bestanden wordt een schoontijd van 1 maart tot 30 juni gerespecteerd. 
 

4.7 Brandpreventie 

Gezien het plangebied door de vochtigere bodems en het nagenoeg ontbreken van droge 

naaldhoutbestanden weinig gevoelig is voor bosbranden worden er geen specifieke maatrege-

len genomen.   
 

4.8 Open plekken 

Binnen het plangebied worden er 3 zones opengehouden en natuurgericht beheerd. Deze open 

plekken zijn floristisch belangrijk voor het behoud en de ontwikkeling van natte ruigtekruiden en 

vochtige hooilandsoorten en faunistisch als leefgebied voor onder meer dagvlinders, sprinkha-

nen, kevers, … Zie kaart 4.1b. 

o Ruigte bestand 1b 

Deze waardevolle vochtige ruigte van 0,78 ha staat aan de oostrand onder invloed van kwel 

en is momenteel spontaan aan het verbossen. Deze zone wordt als een vochtige ruigte be-

heerd met behoud van de oud-bosplanten en ruigtekruiden als Reuzenpaardenstaart. Het 

beheer bestaat erin om in oktober om de twee jaar het grootste deel van deze zone te 

maaien met afvoer van het maaisel. Aan de zuidrand wordt een strook van 5 m breed gefa-

seerd maar om de 4 jaar gemaaid zodat er een geleidelijke overgang naar het bosgedeelte 

ontstaat. Aan de west- en noordrand wordt gemaaid tot aan de houtkant. In totaal bedraagt 

de te maaien oppervlakte ongeveer 0,5 ha. 

o Zoom bestand 2e 

De 30 m brede strook aan de oostrand van de aanplant in dit bestand wordt jaarlijks in juli 

en oktober gemaaid met afvoer van het maaisel. Hierdoor wordt gestreefd naar een bloe-
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menrijke strook die aantrekkelijk is voor invertebraten. De te maaien oppervlakte bedraagt 

0,6 ha en wordt aan de rand van de aanplant wordt enkel in oktober en gefaseerd (de helft) 

gemaaid met enkele luwtes erin zodat daar wat hogere vegetatie aanwezig blijft wat gunstig 

is voor overwinterende invertebraten en plantensoorten als Gewone agrimonie. 

o Grasland bestand 3b 

Dit vochtig grasland wordt gedurende 10 jaar 2x per jaar gemaaid in juli en september met 

afvoer van het maaisel. Het grasland is momenteel nog wat verruigd maar heeft goede po-

tentie tot toename van hooilandsoorten als Echte koekoeksbloem, Moeraswalstro, … Na 10 

jaar wordt geëvalueerd of de vegetatie voldoende schraal (afname dominantie Gestreepte wit-

bol, Ruw beemdgras en toename hooilandsoorten als Pinksterbloem, Echte koekoeksbloem, …) en 

eventueel maar enkel in juli wordt gemaaid, al dan niet met nabegrazing. 

Er wordt extra aandacht besteed dat de Reuzenbalsemien langs de Kakebeek mee wordt 

gemaaid. Op de westrand en een deel van de zuidrand van het grasland is recent een 

houtkant aangelegd die niet mee wordt gemaaid. De totaal te maaien oppervlakte bedraagt 

ongeveer 0,5 ha. 

 

4.9 Gradiënten en bosrandontwikkeling 

Verspreid over het plangebied worden de houtkanten en de aanwezige zoom- en mantelvegeta-

ties verder ontwikkeld. Zie kaart 4.1b. 

Dit betekent dat er voor zoombeheer over een breedte van minimaal 2 m vanaf de bosrand om 

de 2 à 3 jaar gefaseerd wordt gemaaid, dit om dominantie van struiken en bramen terug te drin-

gen. Voor mantelbeheer wordt in een strook van minimaal 5 m naast enkele opgaande bomen 

de overige bomen als hakhout beheerd.  

 
Figuur 4.19: toepassing van bosrandinbreiding en -uitbreiding als techniek  

voor een gevarieerde bosrandontwikkeling. 

Zoombeheer wordt uitgevoerd op de rand van de aanplant in bestand 1b. Mantelbeheer wordt 

uitgevoerd op de taluds langs Heikouter, op de zuidrand van bestand 2c en op de westrand van 

bestand 2e.  

Volgende bosranden en houtkanten krijgen een specifiek beheer (zie voor nummering kaart 4.1b):  

o Houtkant noordrand bestand 1b (H1): in deze waardevolle houtkant met oude meidoorns 

en heel wat Bosrozen wordt aan de noordzijde, dus langs de zijde van het wandelpad, om 
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de 3 jaar overhangende takken verwijderd. In de houtkant zelf worden de populieren aan de 

noordzijde gekapt. Opgaande bomen worden als hakhout beheerd (6-jaarlijks). 

o Haag rand bestand 4a (H2): deze vrij recent (1998) aangeplante meidoornhaag  van 150 m 

lang wordt jaarlijks (september-oktober) geschoren. 

o Houtkant in bestand 3b (H3): in deze jonge houtkant  worden de niet streekeigen soorten 

als Egelantier verwijderd en worden de jonge boompjes indien nodig vrijgesteld.   

o Bosrand zuidrand bestand 1b (B1): in deze bosrand van 100 m lang staan momenteel 

vooral populieren (deels eigendom OCMW Herzele). In de bosrand worden de aanwezige jon-

ge bomen als hakhout beheerd en 6-jaarlijks afgezet. 

o Bosrand langs Heikouter (B2): aan de oostzijde (300 m) van deze holle weg worden op-

gaande bomen, uitgezonderd Beuk en populier, als hakhout beheerd en om de 6 jaar afge-

zet. De Beuken in deze rand worden jaarlijks gecontroleerd om na te gaan of er veiligheids-

kappingen moeten worden uitgevoerd. In de strook waar er erosie optreedt, wordt er Haze-

laar, Rode kornoelje en Eenstijlige meidoorn aangeplant. Gezien de aanwezigheid van au-

tochtone genenbronnen in de onmiddellijke omgeving dient het plantmateriaal van autoch-

tone herkomst te zijn. 

o Bosrand langs aanplant bestand 2e (B3): aan de oostzijde (250 m) van de aanplant in dit 

bestand wordt een 6 m brede bosrand ontwikkeld en wordt de aanwezige bomen en opslag 

als hakhout beheerd en om de 6 jaar afgezet.  

o Bosrand zuidrand bestand 2c (B4): in deze rand (ongeveer 300 m) staat er een rij oude 

populieren en enkele vrij zware Zoete kersen, naast ook veel meidoorn. In de zone tussen 

het huidig (maar af te schaffen) bospad en bosrand worden opgaande jonge bomen als 

hakhout beheerd en 6-jaarlijks afgezet.  

Al het hout dat vrijkomt bij het hakhoutbeheer en het afzetten of snoeien van struiken wordt af-

gevoerd of buiten kwetsbare zones gestapeld. 

 

4.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van 
fauna en flora 

Het merendeel van de beheermaatregelen zijn erop gericht om de biologische waarden in het 

plangebied te behouden of te verhogen. Gezien echter de rode lijstsoort Vuursalamander in de 

omgeving van het Hasseltbos voorkomt, worden specifieke maatregelen voor deze soort geno-

men. 

 

4.10.1 Bospoelen voor Vuursalamander 

Vuursalamander komt momenteel niet voor in het Hasseltbos maar wel in het aangrenzend 

Parkbos. Om het Hasseltbos geschikter te maken voor Vuursalamander worden er twee bos-

poelen in het plangebied aangelegd.  

• Op de westrand van bestand 2a wordt een bestaande depressie manueel nog wat dieper 

gemaakt en wordt aan beide zijden met takken de toegang erdoor belemmerd.  

• Langs de bronbeek op de westrand van bestand 1a wordt een luwe beekplas gecreëerd. Dit 

gebeurt door manueel op de rand van de beek over een oppervlakte van 2 à 3 m³ een poel 

van max. 0,5 m diep aan te leggen. De bospoel wordt aangelegd waar er zich geen voor-

jaarsflora bevindt.   
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foto links: van depressie wordt bospoel gemaakt – foto rechts: langs de bronbeek in bestand 1a 

wordt een luwe beekplas gecreëerd 

4.10.2 Herprofileren afgesloten gracht 

Op de oostrand van bestand 3b is een deels verlande gracht aanwezig. Gezien de gunstige 

ligging (zonbeschenen) en het aangrenzend grasland wordt deze gracht verbreed. Over een 

lengte van 50 m wordt over een breedte van 4 à 5 m een licht aflopend oever aangelegd. Het 

diepste punt van de gracht is aan de oostelijke zijde en bedraagt niet meer dan 1 m. Bij het uit-

graven worden de aanwezige grote zeggenvegetatie deels ontzien. Er wordt voor gezorgd dat 

de gracht geen ontwateringsfunctie meer heeft en er wordt bij de werken omzichtig omgespron-

gen met de oude houtkant op de oostrand. De vrijgekomen grond wordt bij voorkeur afgevoerd 

of eventueel uitgespreid buiten kwetsbare zones. 

Door de herprofilering wordt deze gracht aantrekkelijker als voortplantingsplaats voor amfibieën 

en kunnen er zich oeverplanten beter ontwikkelen.  

 

4.10.3 Aanbrengen van wildspiegels 

Gezien de N42 een belangrijke barrière vormt voor overstekende Reeën en eventueel verwil-

derde Damherten wordt aan beide zijden van de N42 (tussen het kruispunt met de Assetraat in het 

noorden en het kruispunt van de N8 in het zuiden) over een lengte van 1.500 m wildspiegels in de 

berm geplaatst. Voor de plaatsing wordt overlegd met Afdeling Wegen en Verkeer die verant-

woordelijk is voor het beheer van de N42. 

 

4.11 Dood hout en oude bomen 

Dood hout 

Het aandeel dood hout hangt sterk af van bestand tot bestand. Bijvoorbeeld in bestand 1c is er 

veel staand en vooral liggend dood hout aanwezig (omgevallen populieren), terwijl in bijvoorbeeld 

bestand 2a (homogeen Beukenbestand) nagenoeg geen dood hout aanwezig is en ook in de ver-

schillende jonge aanplanten praktisch geen dood hout aanwezig is. Over het volledige plange-

bied bedraagt het percentage staand dood hout slechts 0,2% van het volume, met de aanwe-

zigheid van liggend dood hout in onder meer de bestanden 1a, 1b, 1c en 2d zal dit percentage 

wel een stuk hoger liggen. Om het aandeel dood hout te verhogen, worden volgende maatrege-

len genomen: 

- In het alluviaal deel van het plangebied (deel bestand 1a en 1b, 1c en 3a) wordt er een 
nulbeheer gevoerd waardoor het aandeel dood hout geleidelijk aan zal toenemen. 

- In de bestand 1a en delen van 2b en 2c waar een selectieve dunning wordt uitgevoerd, 

blijven de gekapte bomen liggen.  
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Oude bomen 

Met uitzondering van enkele Beuken die door selectieve dunning zullen worden gekapt, worden 

zoveel mogelijk oude bomen in het plangebied behouden. Zo kunnen de oude populieren op de 

zuidrand van bestand 1b en zuidrand 2c behouden blijven. Ook de enkele populieren op de 

noordrand van bestand 3b blijven staan. 

Om de oude knotwilgen in het privaat deel te behouden, wordt bij de dunningen de knotwilgen 

vrijgesteld en worden ze regelmatig (5 tot 7 jaar) geknot. 

 

4.12 Beheersmaatregelen en richtlijnen m.b.t. toe-
gankelijkheid 

4.12.1 Plan wegennet – opengestelde boswegen 

Het Hasseltbos heeft een beperkt recreatief belang en dit voor zachte recreatie.  

In het kader van het besluit rond de toegankelijkheid van bosgebieden en natuurreservaten (Be-

sl. Vl. Reg. 5 december 2008) is het verplicht om een toegankelijkheidsplan en -reglement op stel-

len met aanduiding van de toegankelijke wegen, specifieke bebording en aanduiding van speci-

fieke zones met aangepaste regels (bv. begrazingszones…). De private bestanden zijn niet toe-

gankelijk. 

In Bijlage 7 is de toegankelijkheidsregeling toegevoegd.  

Op kaart 4.2 is de toegankelijkheid van het plangebied weergegeven, het bebordingsplan is 

weergegeven op kaart 4.3. 

Wandelpaden 

Er is een lus van wandelpaden in en rond het Hasseltbos.  

Vanaf de N8 kan er langs de weg Heikouter worden gewandeld tot aan de buurtweg op de 

noordgrens van bestand 1b en zo verder tot aan de straat Gapenberg. Deze lus vormt een 

wandelroute van 3,4 km. 

Vanaf straat Gapenberg kan gewandeld worden via de oostrand van bestand 1a en de noord-

rand bestand 2a zo naar de Heikouter. Dit pad is ook wel in gebruik als MTB- en ruiterpad. Wel 

kan er vanaf bestand 2a het pad langs de oostrand van bestanden 2a, 2b en 2c dat enkel toe-

gankelijk is voor wandelaars worden gebruikt. 

Vanaf de straat Gapenberg loopt er tussen de huizen een buurtweg dat door het bos naar Hei-

kouter loopt. Deze buurtweg kent enkel een gebruik als wandelpad.  

Door bestand 2d loopt er ook een wandelpad dat aansluit op Heikouter.  

Het huidig wandelpad dat op de zuidrand van bestand 2c loopt wordt afgesloten met enkele 

stammen.  

Herstellen buurtweg 27 

Deze buurtweg op de noordgrens van het Hasseltbos loopt tussen de straat Gapenberg en Hei-

kouter. Door de aanwezigheid van een sluikstort (o.a. oude hooibalen) aan de oostrand van deze 

buurtweg is ze nagenoeg niet meer toegankelijk. Dit groenstort wordt door de stad Geraards-

bergen opgeruimd. Overhangende takken over het pad worden verwijderd zodat deze eeuwen-

oude en bijzonder aantrekkelijke buurtweg langs een bronbeekje opnieuw als wandelweg kan 

worden gebruikt.  

Het beheer van deze buurtweg wordt door de stad Geraardsbergen overgedragen naar ANB.  

Afgezien van het vrijhouden van het pad worden er geen verhardingen of dergelijke aange-

bracht, wel wordt er bij het kruisen van de bronbeek of een natte zone een knuppelpad voor-

zien.  
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foto: de noordelijk gelegen buurtweg is een aantrekkelijke wandelroute mits toegankelijkheid 

vanuit Gapenberg wordt hersteld 

Fietspaden 

De weg Heikouter kan worden gebruikt als fietspad. Er is aansluiting op het fietspad langs de 

N42.  

Voor MTB’s is er een pad vanaf Heikouter naar de straat Gapenberg. Het gebruik beperkt zich 

tot individuele MTB’s.  

 
Ruiterpad 

Het MTB-pad door het bos en ook de Heikouter zijn ruiterpaden en dit enkel voor individuele 

ruiters.  

 
Gemotoriseerd verkeer 

Op de weg Heikouter is gemotoriseerd verkeer enkel toegelaten voor aangelanden, dus hoofd-

zakelijk voor plaatselijke landbouwers en occasioneel voor bosexploitatie.  

 
Ruimingspistes 

Ruimingspistes of exploitatiepaden die niet samenvallen met een toegankelijk pad zijn niet toe-

gankelijk.  

 

4.12.2 Eénmalige of occasioneel georganiseerde activiteiten 

Er worden geen grotere éénmalige doortochten voor MTB’s, ruiters, … door het plangebied toe-

gelaten.  

Niet storende occasioneel georganiseerde activiteiten kunnen mits voorafgaandelijke toelating 

van ANB, afdeling Oost-Vlaanderen. 

 

4.12.3 Recreatieve infrastructuur 

Zie kaart 4.3 voor het bebordingsplan. 

Toegankelijkheidsborden 

Op 12 plaatsen worden er borden geplaatst die de toegankelijkheid regelen. Deze borden wor-

den voorzien door ANB. 

Aan de toegang vanaf de N42 en de N8 wordt door de stad Geraardsbergen een verkeersbord 
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C3 (verboden voor iedere bestuurder) geplaatst waarbij als onderschrift staat vermeld ‘uitgezon-

derd aangelanden en landbouwvoertuigen’.  

 
Infopaneel 

Aan twee belangrijke toegangspunten naar het bos, namelijk aan bestand 1a (vanuit straat Ga-

penberg) en 2d (vanuit Heikouter), wordt een infopaneel geplaatst met een toegankelijkheidskaart 

met pictogrammen en een bondige tekst met informatie over het Hasseltbos.   

 
Barelen 

Om ongewenste recreanten buiten het bos te houden is er op zes toegangsppunten een bareel 

voorzien. Ter hoogte van bestand 1a en bestand 2d wordt er een doorgang voorzien voor 

MTB’s en ruiters. 

 
Parking 

Aan de tuincenter langs de N8 is er een kleine openbare parking aanwezig. 

 

4.13 Beheersmaatregelen en richtlijnen m.b.t. de 
jacht 

In het openbaar deel van het Hasseltbos wordt niet gejaagd. Wel blijft bestrijding mogelijk. Dit 

zal vooral het geval zijn voor Konijn die onder meer in de taluds van de holle weg Heikouter 

voor overlast (erosie) kan zorgen (zo werd in de winter 2010 bestrijding met gebruik van fret en geweer 

uitgevoerd). 

 

In het private deel van het Hasseltbos wordt er gejaagd (erkende WBE Dendervallei). 

 

4.14 Beheersmaatregelen en richtlijnen m.b.t. de vis-
serij 

Niet van toepassing 

 

4.15 Beheersmaatregelen en richtlijnen m.b.t. ge-
bruik niet houtige bosproducten 

In het plangebied zullen er geen niet-houtige bosproducten worden gebruikt. 

 

4.16 Beheersmaatregelen en richtlijnen m.b.t. cul-
tuurhistorische elementen 

Niet van toepassing.  

 

4.17 Beheersmaatregelen en richtlijnen m.b.t. de mi-
lieubeschermende functie 

Door het gebruik van vaste uitsleeppistes wordt zoveel mogelijke erosie in het bosgedeelte 

vermeden. 
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4.18 Beheersmaatregelen en richtlijnen m.b.t. de we-
tenschappelijke functie 

Het Hasseltbos is een waardevol oud bos waarin onderzoek en monitoring kan gebruikt worden 

om het beheer te evalueren en eventueel bij te sturen.  

Er bestaan geen specifieke richtlijnen met betrekking tot het uitvoeren van wetenschappelijk 

onderzoek. Enkel moet voor het plaatsen van instrumentaria (peilbuizen, paaltjes, …) de toelating 

gevraagd worden aan de respectievelijke eigenaars. 

 

4.19 Werken die de biotische of de abiotische toe-
stand van het bos wijzigen 

In het plangebied zijn er volgende richtlijnen: 

• Reliëfwijziging: enkel in het kader van natuurontwikkeling zijn er beperkte reliëfwijzigingen 

mogelijk. 

• Wegenaanleg: wegen/paden in het plangebied worden niet verhard en er worden geen 

nieuwe paden voorzien. Wel wordt er over delen van de noordelijke holle weg een knuppel-

pad voorzien.  

• Waterbeheersing: de doorgangen van de bronbeken onder de wandelpaden worden open-

gehouden. Verder is er geen beheer van de beken. 

• Wijzigen kruidlaag: het wijzigen van de kruidlaag door o.m. gebruik van herbiciden of gron-

dige bodembewerking wordt niet toegestaan. Uitzondering hierop is het bestrijden van Ame-

rikaanse vogelkers of andere agressieve exoten. 

• Gebruik prikkeldraad: is enkel toegestaan rond de graslanden en open plekken. 

4.20 Subsidiëring bevordering ecologische bosfunctie  

Bosbeheerders die over een goedgekeurd uitgebreid bosbeheerplan volgens de criteria duurzaam 

bosbeheer beschikken kunnen gesubsidieerd worden om de ecologische functie van het bos te 

versterken. Die subsidiëring (50 €/ha/jaar) moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zo moet in 

een bestand meer dan 90% van het grondvlak uit inheemse soorten bestaan. Open plekken met 

een ecologisch beheer worden eveneens gesubsidieerd (125 €/ha/jaar).  

Subsidies in plangebied: 

De private eigenaar van de bestanden 4a en 4b kan beroep doen op de jaarlijkse subsidie van de 

ecologische bosfunctie voor een bedrag van: 2,09 ha x 50,- €/ha = 104,50 €/jaar. 

4.21 Planning van de beheerwerken 

In welke bestanden er zal worden gekapt en het tijdstip van de kappingen en dunningen zijn 

weergegeven in Tabel 4.26.  

Overige beheersmaatregelen die de komende 20 jaar voorzien zijn, zijn weergegeven in Tabel 

4.27 en Tabel 4.28. 
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Tabel 4.27: beheer open plekken en bosranden 

bestand beheerwerk 

Opp 

(ha)/ 

lengte (m) 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

Verwijderen Laurierkers - X                    
1a 

Aanleg van bospoel -  X                   

Tweejaarlijks maaien ruigte begin oktober met 

afvoer maaisel, op zuidrand 5 m gefaseerd maaien  
0,5 ha X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Afzetten van hakhout op zuidrand bestand 1b (B1) 100 m  X      X      X      X 
1b 

Verwijderen Bonte gele dovenetel op westrand - X                    

Verwijderen Sneeuwbes op noordrand - X                    

Aanplant van inheems loofhout max. 0,5 ha   X                  2a 

Uitdiepen van bospoel aan pad -  X                   

Verwijderen steenpuin centraal in bestand - X                    

Afzetten van hakhout in bosrand op zuidrand (B4) 230 m   X      X      X      X 2c 

Aanplant van inheems loofhout max. 0,1 ha   X                  

2d Afzetten van hakhout in bosrand op oostrand (B4) 90 m  X      X      X      X 

Jaarlijks maaien begin juli en oktober en afvoeren 

maaisel 
0,6 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2e 

Afzetten van hakhout in bosrand op oostrand (B3) 250 m        X      X      X 

Jaarlijks maaien begin juli en afvoeren maaisel 0,5 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Herprofileren gracht aan oostzijde 50 m X                    
3b 

Verwijderen niet streekeigen soorten in jonge 

houtkant (H3) 
- X                    

Vrijhouden van noordelijke buurtweg (3 j.) en afzet-

ten hakhout (6 j.) 
450 m  X   (X)   X   (X)   X   (X)   X 

Afzetten van hakhout op talud langs Heikouter (B2) 320 m  X      X      X      X 

Aanplant van Hazelaar en meidoorn om erosie op 

talud Heikouter tegen te gaan 
40 m X X                   

Verwijderen Jap. duizendknoop aan holle weg en 

Bonte gele dovenetel aan vervallen hoeve 

- 
X              

      

Verwijderen van steenpuin/afval langs holle weg - X                    

plange-

bied 

Plaatsen van wildspiegels langs N42 2 x 1500 m  X X                  

Scheren van meidoornhaag (H2) 150 m X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
4a 

Verwijderen van Am. eik op noordrand - X                    
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Tabel 4.28: beheer wegen 

bestand/ 
locatie beheerwerk 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

Plangebied plaatsen info- en toegangsborden X                    

Toegangspunten bos Plaatsen/aanpassen barelen X X                   

Verwijderen van groenstort door stad Ge-

raardsbergen 
X              

      buurtweg tussen Ga-

penberg en Heikouter 

(noordelijke buurt-

weg) 
Aanleg van knuppelpad  X             

      

 

Een continue evaluatie en opvolging van het gevoerde beheer in het studiegebied is noodzakelijk. Dit gebeurt onder meer door:  

Tabel 4.29: evaluatie en opvolging  

Beheerwerk Evaluatiemoment Evaluatie Verdere opvolging 

Bosrandenbeheer 4-jaarlijks Behoud en uitbreiding lichtminnende struiken?  Intensieveren kappen 

Hakhoutbeheer  4-jaarlijks Behoud voorjaarsflora en velden Bosanemoon? 
Aanpassen beheer (minder kappen, ex-

ploitatie aanpassen, …) 

Graslanden 4-jaarlijks Uitbreiding/vestiging gewenste soorten? geen vervilting? Intensiever maaien of nabegrazing 

Bospoelen 4-jaarlijks In gebruik als voortplantingsplaats voor Vuursalamander?  
Verder inventariseren + bijkomende kleine 

ingrepen in en langs de bronbeken 
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